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Предговор
Социалният диалог, част от който е колективното договаряне, е
един от основните принципи на МОТ. Този принцип трябва да
бъде неделима част от регулирането на трудовите правоотношения в публичния сектор. Диалогът и договарянето могат и трябва да бъдат ключов фактор за ефективност, производителност и
справедливост в публичния сектор. Поради наличието на противоположни интереси, този сектор не може да се квалифицира
като безконфликтен.
Когато правителствата и синдикатите в публичния сектор се
насърчават да въведат такава динамика на работа в публичния
сектор, при която общественото съзнание възприема индустриалния мир като специална награда, тогава и уреждането на
конфликтите се превръща в изключително важен процес. Това
важи още повече от всякога в днешно време, в което се налагат
мерки за фискална консолидация и бюджетна дисциплина.
През 2005 г., отделът по секторни дейности на МОТ публикува
Практическо ръководство за засилване на социалния диалог в
реформата на обществените услуги, което предложи механизми за участие в процеса на вземане на решения, и постави основата на програмата за действие, одобрена през м. март 2005 г. от
Управителния съвет на МОТ. Програмата за действие е насочена към подобряване на капацитета на участващите в публичните дейности страни, за да бъдат ангажирани в един рационален
социален диалог и в установяването на подходящи и устойчиви
механизми за социален диалог, с цел национално развитие и намаляване на бедността. Това ръководство е поръчано от отдела
по секторни дейности и трудови правоотношения като част от
последващите дейности на настоящата програма за действие,
и включва практически примери, както и принос от различни
участници и експерти.


В. Ратман и С. Томода: Практическо ръководство за засилване на социалния диалог
в реформата на обществените услуги (Женева, МОТ, 2005)
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През м. август 2008 г. отделът на МОТ по социален диалог, трудово право и трудова администрация публикува Доклад № 17,
Трудови правоотношения в публичния сектор: сравнителен преглед (Paper No. 17, Public service labour relations: A comparative
overview) относно определянето на реда и условията за заетост
и за разрешаване на спорове в няколко страни. Докладът допълнително подчертава нуждата от разработване на ефективни системи за избягване на индустриалните спорове и разрешаването
на конфликтите, съгласно чл. 8 от Конвенция №151 за трудовите отношения в обществения сектор, 1978 г.:

“

Уреждането на споровете, възникнали във връзка с определянето
на условията за наемане на работа, следва да става с оглед на националните условия чрез преговори между страните или чрез независими и безпристрастни средства като посредничество, помирение
и арбитраж, регламентирани по такъв начин, че да осигурят доверието на страните по спора.

През м. ноември 2010 г. отделът на МОТ по секторни дейности
публикува Работен доклад № 277, Предотвратяването и разрешаването на спорове при трудови отношения в държавната
администрация: добра политика и практика (Workng Paper No.
277, Dispute prevention and resolution in public services labour
relations: Good policy and practice), който описва разнообразни
механизми, използвани по целия свят, като основната цел е да
се получат отговори на въпросите, повдигнати в доклад № 17.
Това ръководство има за цел да надгради съществуващите до
момента трудове в тази област и представлява сборник от добри практики за предотвратяване на конфликти и разрешаване
на спорове в държавната администрация. Намерението на авторите е да демонстрират един набор от взаимообвързани механизми, разработени от правителства и социални партньори по
целия свят, с цел да сведат до минимум възникването на конфликтни ситуации и да разрешават спорове - особено спорове
за интереси в процеса на колективното трудово договаряне в
държавната администрация. По-конкретно, ръководството има
за цел да идентифицира различни подходи и практики по света,
които позволяват на синдикалните организации и работодателите от публичния сектор да участват в преговори по отношение на заплатите и условията на труд по справедлив начин и с
минимално прекъсване на услугите от обществения сектор.
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В същото време това ръководство представлява един от инструментите на глобалната инициатива в „Подкрепа на колективното
договаряне и добрите индустриални и трудови взаимоотношения“, в рамките на която Службата е съсредоточила усилията си
с помощта на няколко различни отдела да разработи глобални
инструменти за подпомагане на страните при предотвратяването и уреждането на трудовите спорове. Отделите по секторни
дейности и по индустриални и трудови правоотношения биха
искали да изразят своята благодарност на г-н Клив Томпсън
(Clive Thompson) за неговия принос в изясняването на тази важна част от работата на МОТ.
Също така бихме искали да благодарим на координаторите на това проучване, г-н Карлос Р. Карион-Креспо (Carlos R.
Carrion-Crespo) и г-жа Сюзан Хайтър (Susan Hayter) затова, че
допринесоха за неговото създаване чрез своя опит и технически познания. Не на последно място, бихме искали да посочим
извършените проучвания и подкрепата, осигурена от г-жа Рооса Макипаа (Roosa Makipaa) в процеса на изготвяне на ръководството. В допълнение, бихме искали да благодарим и на
служителите на МОТ, които допринесоха за завършването на
ръководството, както и на участниците в семинара по неговото
валидиране, проведен в гр. Торино, Италия в периода 27-29 юли
2011 г. и по-специално да благодарим на г-н Фернандо Фонсека
(Fernando Fonseca) от Международния обучителен център и на
г-жа Минава Ебисуи (Minawa Ebisui) от отдела по индустриални и трудови правоотношения, за техния огромен и съществен
принос.
Алет ван Лур
(Alette van Leur)
Директор
Отдел Секторни дейности (SECTOR)
Международно бюро по труда



Въведение
Практическото ръководство за засилване на социалния диалог
в реформата на публичния сектор определя обществените услуги по следния начин: „Без значение, дали те се осигуряват
от публични или частни субекти, услугите като здравеопазване,
образование, комунални и пощенски услуги, телекомуникации,
транспорт, полиция и пожарна безопасност, следва да се считат
за публични услуги, тъй като тяхната цел е да поддържат доброто състояние на всеки гражданин и да подпомагат развитието на
обществото като цяло“.
Понятието „държавен служител“ може да се различава значително в рамките на различните национални правни системи.
Според Комитета от експерти по прилагането на конвенциите
и препоръките (CEACR) и Комитета за свобода на сдружаване
(CFA), разграничението трябва да се прави между държавните
служители, които съгласно функциите си са пряко ангажирани
в управлението на държавата, включително служителите, които участват и подпомагат осъществяването на тези дейности, и
работниците, които са наети от правителството, от държавни
предприятия или от автономни публични институции.
Трудовите отношения в държавната администрация като ключов елемент от всеобхватната мрежа от социални отношения
и институции, са предмет на широко проучване. Изследване,
съспонсорирано от Междуамериканската банка за развитие и
Латиноамериканския център за управление и развитие, предлага следната схема за представяне на отношенията между „актьорите“ в рамките на подсистемата на трудовите отношения в
публичния сектор:
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МОТ: Преглед на решенията и принципите на свободата на сдружаване на Комитета
на Управителния орган на МОТ, пета (ревизирана) версия (Женева, 2006 г.), параграф 887.

Ръководство за колективно договаряне и разрешаване на спорове
в публичната администрация

Политици
Обществени
блага и услуги

Управляващи
мениджъри

Работници
Граждани

Арбитраж, алтернативни
процедури за разрешаване
на спорове и правни системи

Регулаторни
мениджъри

Синдикални
организации

Източник: Бонифацио и Фавилен, стр. 14

Тази схема не включва други подсистеми като политическа,
правна или икономическа системи. Тя показва разделението
между политическата и административната сфера. Политическата сфера определя правилата и приоритетите, стандартите за
качество и разпределянето на ресурсите, а административната
е отговорна за изпълнението на поставените политически цели.
Политиците представляват властта на държавата, а мениджърите са хората, чрез които се упражнява тази власт. Последните
са разделени на управляващи мениджъри, които осъществяват
държавната политика, и „регулаторни“ мениджъри, които управляват индустриалните отношения.
Хората, които вземат решенията в публичния сектор, често се
опитват да постигнат социално благополучие, което да бъде и
ефективно и справедливо. В резултат на това, те могат да изберат политики по заетост, които да сведат до минимум разходите
за предоставяне на обществени услуги, или да разрешат несъвършенства на пазара на труда в други сектори на икономиката.
По този начин политиците неминуемо вземат решения, които
засягат условията на труд и интересите на работниците. МОТ
насърчава политическите стратези да вземат предвид интересите на работниците и по този начин да намалят риска от възникVII

ването на конфликти. За тази цел, основателите на МОТ приеха
Конвенцията за трудовите отношения в обществения сектор
(Държавна служба), 1978 г. (№ 151) и Препоръката по трудови
правоотношения (Държавна служба) 1978 г. (№ 159), регламентиращи минималните стандарти и насоки, които работодателите от публичния сектор трябва да следват.
В съответствие с тезата на основателите от 1978 г., това ръководство защитава идеята, че трудовите отношения в държавната администрация се развиват динамично, което ги различава
от другите сектори. МОТ определя особеностите на трудовите
правоотношения в държавната администрация, както следва:

“
“

…

“
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Методът за създаване на правоотношение между страните не винаги е договорен, а много често се касае за административно правоотношение и, дори ако някои аспекти относно реда и условията за
работа бъдат сходни за всички категории работници, независимо
от сектора, в който работят, най-малкото възникването и прекратяване на правоотношението обикновено притежават различни характеристики
…
Като обща последица от реформата в публичния сектор, започнала
през 1980 г., може да се изведе промяната в правния режим на много клонове на държавата и до известна степен това, което е постигнато до момента, е съществуването на тенденция към привеждане на държавната служба под общия трудовоправен режим. Един
автор посочва, че процесите на реформи или преструктуриране в
публичния сектор са довели до насилствена промяна в начина, по
който се управлява публичната администрация и до налагането на
стила на управление от частния сектор.
Освен това, организациите, представляващи интересите на работниците, които доскоро не съществуваха в рамките на публичната администрация, вече откриват своето място в съответствие с
действащия трудово-правен режим. Същото се наблюдава и при
нормите, регулиращи органите за участие на работниците… благодарение на синдикалното представителство и свободата на сдружаване, все повече се разраства участието в определянето на реда
и условията на труд, колективното договаряне и дори правото на
стачка.

Дж. Л. Даза: Социалният диалог в публичния сектор (Женева, МОТ, 2002).
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В днешно време трудовите отношения в държавната администрация продължават своя преход, и все повече страни възприемат консенсусните механизми за определяне на условията на
труд. Така например от 2008 г. насам Мозамбик, Ботсвана и
Уругвай са приели закони, по силата на които се легитимира
възможността за колективното договаряне в държавната администрация. Четири от 48-те страни, които са ратифицирали
Конвенция № 151, също са направили това от октомври 2009:
Габон през октомври 2009 г., Словакия през февруари 2010 г.,
Бразилия през юни 2010 г. и Словения през септември 2010
г. Програмите на страните за достоен труд (DWCP) за Бенин,
Мадагаскар, Македония и Намибия поставят ратифициране на
Конвенция № 151 като приоритет за тристранните партньори, а
МОТ планира дейности, които да насърчат нейното прилагане
в Ел Салвадор, която я ратифицира през 2006 г. Програмите на
страните за достоен труд на Кирибати, Тувалу и Маршаловите
острови също включват ангажимент за съответствие на законодателството с конвенцията.
Както ОИСР отбелязва, „В сравнение с частния сектор трудовите отношения в публичния сектор са дълбоко вкоренени в
законовите, нормативните и институционални традиции, специфични за отделните държави, което прави сравнението много
трудно.“ Историята, културата и правната рамка са от значение
за това наблюдение. Ръководството предоставя примери на институции, които са приложили процедурите за предотвратяване
и разрешаване на спорове в този контекст, и цели инициирането на дискусия, водеща до създаването на механизми, които
зачитат националните особености при спазване на действащите
стандарти на МОТ.
Карлос Р. Карион-Креспо
(Carlos R. Carrion-Crespo)
главен секторен специалист
(въпроси на държавната служба)
отдел Секторни дейности, МОТ, Женева



Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд: индустриалните отношения в публичния сектор (Дъблин, 2007), стр. 2, като се позовава
на ОИСР: управлението в правителството: Окончателен доклад за изпълнимост
относно развитието на сравнителни данни (Париж, 2005 г.), стр. 7, http://www.
eurofound.europa.eu/docs/EIRO/tn0611028s/tn0611028s.pdf (27 октомври 2011 г.).
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Увод
Насърчаване на действия за избягване на спорове
и тяхното разрешаване в ключови сектори от икономиката
Публичният сектор представлява една много значителна част
от заетите във всички страни по света. Поради тази причина,
не е изненада, че МОТ проявява силен интерес към насърчаване съществуването на международни норми за добри трудови
взаимоотношения в посочения ключов сектор на пазара на труда. Въпреки това, не може да не се отбележи, че в този сектор
се намесват много специални фактори от обществен интерес,
последица най-вече от съществуващата необходимост за непрекъсване на услугите от първа необходимост. Международната
конференция на труда приема Конвенция № 151 относно трудовите отношения в държавната служба, 1978 г. Конвенцията се
прилага спрямо всички лица, наемани на работа от държавните
органи. Членове 7 и 8 от Конвенцията регламентиран редът за
определянето на условията при постъпване на работа, както и
уреждането на колективните спорове, съответно:

“
“



Където това е необходимо, ще се предприемат подходящи мерки, съобразени с националните условия с цел да се насърчава и подпомага
развитието и използването на механизмите за договаряне на условията при постъпване на работа между съответните държавни органи
и организациите на държавните служители, както и използването на
други мерки, позволяващи на представителите на държавните служители да участват в решаването на тези въпроси.“ (Член 7)
Уреждането на споровете, възникнали във връзка с определянето
на условията за наемане на работа, следва да става с оглед на националните условия чрез преговори между страните или чрез независими и безпристрастни средства като посредничество, помирение
и арбитраж, учредени по такъв начин, че да осигурят доверието на
страните по спора. (Член 8)“

Конвенция 151 определя понятието „държавен служител“ като всяко лице, наемано на работа от държавните власти. Единствено високопоставени служители,
занимаващи се с политика и ръководство, или служители, чиито задължения са от
строго поверителен характер, могат да бъдат изключени от гаранциите, предвидени в тази Конвенция – виж С. Олни и М. Руеда: Конвенция № 154: Насърчаване на
колективното трудово договаряне (Женева, МОТ, 2005), стр. 14.



Двете области са тясно свързани: успехът на споразуменията в
резултат от преговорите, може да зависи от предвидените мерки
за разрешаване на спорове. С оглед постигането на напредък в
осъществяването на целите, регламентирани в чл. 7, това ръководство има за задача да даде насоки на правителствата и организациите за начините за уреждане на споровете, така както са
уредени в чл. 8.
Различните политически системи по целия свят са развили и
различни процеси при уреждането на трудовите отношения в
публичния сектор. Въпреки това проучването на подходите и
механизмите в различните национални системи осигурява убедителни индикатори затова, по какъв начин нещата могат да се
правят по-добре. Наръчникът предоставя примери: в съответствие с нормите на МОТ, той приканва правителствата и синдикалните организации да обмислят редица възможности, някои
относително интегрирани, а други може би противоположни
една на друга.
МОТ постоянно насърчава обща платформа на стандарти, както
за частния, така и за публичния сектор, което на практика означава затварянето на една историческа празнина. Конвенцията
за колективно трудово договаряне, 1981 г. (№ 154) и нейната
Препоръка (№ 163) разширяват концепцията за колективно договаряне, която е предвидена първоначално в Конвенция № 98
за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.,
като едновременно с това разпростират приложното й поле към
всички икономически сектори, както в частния, така и в публичния сектор, с изключение на въоръжените сили и полицията.
Комисията на експертите и Комисията по свобода на сдружаването препоръчва на държавите да не изключват от приложното
поле на Конвенция № 98 голяма категория от наети по служебни правоотношения служители, когато същите са поставени
при същите условия като държавните служители, ангажирани с
управлението на държавата. Конвенция № 151 на свой ред, регламентира, че националното законодателство и правила трябва





Г. Касал и Дж. Тенкоранг: Трудовите отношения в публичния сектор: Сравнителен
общ преглед, документ № 17, МОТ Социален диалог, трудово и административно
трудово право (Женева, МОТ, 2008 г.), стр. 2.



МОТ: Преглед на решенията и принципите на свободата на сдружаване на Управителния орган на МОТ, пета (ревизирана) версия (Женева, 2006 г.), параграфи 886 и
887.
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да определят степента, до която конвенцията се прилага по отношение на високопоставени служители, занимаващи се с политика и ръководство, или служители, чиито задължения са от
строго поверителен характер.
Конвенцията включва разпоредби, които се прилагат по отношение на въоръжените сили и полицията. По време на обсъжданията, довели до приемането на Конвенция № 151, Комитетът
по публични услуги потвърди, че “членовете на парламента, съдебната власт и други избрани или назначени членовете на публични органи не попадат в категорията „заети лица“ в публични
институции по смисъла й” и следователно ще бъдат изключени от приложното поле на Конвенцията. Също така трябва да е
ясно, че това тълкуване се прилага и за Конвенция № 154.
Доклад на МОТ от 2009 г. констатира, че:

“

Навсякъде по света, въпреки че формата и обхватът на тази тенденция се различава значително в отделните страни, изглежда на пръв
поглед, че наблюдаваме отдалечаване от принципа за едностранно
определяне на условията на труд от страна на държавата в качеството й на работодател … Понастоящем, малко или много, вече е
факт, че основната тенденция в трудовите отношения в публичния
и в полупубличния сектор10 води към система на колективно договаряне, която е подобна на тази в частния сектор11.

Общата платформа също така обхваща и предотвратяването и
разрешаването на колективните спорове.
Това ръководство няма за цел да защити специфична за конкретна страна система, въпреки че някои системи са разгледани
по-подробно от други. Нито пък, в случаите, при които се дава
пример от дадена държава, се обръща внимание на това, дали
конкретен подход или механизъм все още е в сила, или вече е
променен. Наръчникът има за цел да обхване и представи идеите за предотвратяването и разрешаването на спорове пред тези,
които обмислят промени на собствените си системи.


Международна конференция на труда: Запис на разискванията (1978), стр. 25/4, и Б.
Гернигон, А. Одеро и Х. Гуидо: Колективно договаряне: стандартите на МОТ и принципите на надзорните органи (Женева, МОТ, 2000), стр. 21.

10

Виж
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/
meetingdocument/wcms_154779.pdf

11

Виж и Б. Гернигон: Колективното договаряне: Шестдесет години след неговото международно признание (Женева, ILO, 2009), стр. 2 и 8-9.



Усилията за разрешаване на спорове никога не са пълни или
перфектни, и не всички промени представляват напредък. Но
някои подходи са по-способни да съчетаят целите на политиката с тези на социалната справедливост, социалната интеграция,
икономическия напредък и ефективното обслужване, и този наръчник ги посочва12.
Въпреки това една система, която работи добре, не може просто
да бъде прехвърлена в друг контекст. Елементите, които стоят
зад тази система, са от изключителна важност и трябва да бъдат
взети под внимание13.
Институциите, политиките и практиките са истински продукти
на своите страни и история, и много рядко, ако не и изобщо, могат да бъдат приложени някъде другаде. Например функционирането на специални институти по трудови отношения може да
бъде разбрано, само ако те бъдат поставени в контекста на конкретна страна14. И поради политическия контекст на обществените услуги, колективното договаряне представлява чувствителна за правителствата политика15. Но преди приемането
на собствени механизми, националните реформатори могат да
намерят и извлекат работещи модели и идеи от други системи,
особено ако те са постигнати чрез обществено обсъждане. Това
ръководство е предназначено да осигури подобни примери за
добри практики.



12

МОТ насърчава използването на преговори, помирение и посредничество, както
и арбитраж, проведени от безпристрастен орган, като се зачитат и правните механизми; стандартите на МОТ не препоръчват конкретен модел за организиране
на системите и процедурите за предотвратяване и уреждане на трудови спорове.
Международните трудови стандарти определят общи принципи и дават насоки на
държавите членки, които са полезни при приемането на правни норми и формулирането на конкретни мерки. Всяка страна е свободна да избере такава система и
процедури за уреждане на трудови спорове, които най-добре отговарят на законодателните й традиции и практики за уреждане на индустриалните отношения.
(МОТ: Подобряване на правните механизми за уреждане на трудовите спорове в
България, Доклад от тристранна конференция на високо равнище, София, 5 май
2006 г. (Будапеща, 2006 г.), стр. 6-7 и 34-35.

13

МОТ: Подобряване на правните механизми за уреждане на трудовите спорове в България, Доклад от тристранна конференция на високо равнище, София, 5 май 2006 г.
(Будапеща, 2006 г.), стр 34-35.

14

Пак там., Стр. 32.

15

Г. Газал и Дж. Тенкоранг: Трудовите отношения в публичния сектор: Сравнителен
преглед, документ 17, МОТ, Отдел по социален диалог, трудово и трудово-административно право (Женева, МОТ, 2008 г.), стр. 12.
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Когато системите изостанат при въвеждането на трудовите
стандарти, се открива поле за законодателни и институционални реформи16.Тези стандарти са в резултат на широко и задълбочено обсъждане в рамките на тристранното сътрудничество на
международно ниво и заслужават да бъдат възприети от всички
държави във вътрешния им правен ред.

Възможни показатели за добри практики:
1. Съответствие на системите за колективно договаряне и за разрешаване на спорове с целите и изискванията на членове 7 и 8
от Конвенция 151.
2. Системи, характеризиращи се с високо ниво на социален диалог между страните, демонстрират един приобщаващ режим на
колективно договаряне, когато се включат представители на
всички или повечето ключови заинтересовани страни.
3. Системи, при които самите процеси на колективно договаряне
(за разлика от външни сили, агенции и процеси) редовно постигат споразумения.
4. Системи, при които се подкрепят институции и мерки за облекчаване на процедурите за договаряне, като например посредничество и ако се налага – арбитраж.
5. Системи, които показват висока степен на успех в решаването
на колективни спорове с минимално нарушаване на обществените услуги.
6. Системи, при които споразуменията са приемливи за страните,
и устойчиви във времето, като укрепват и отношенията между
страните.
7. Системи, при които споразуменията допринасят за производителността в публичния сектор.

16

Виж например няколко от докладите на отделните държави, включени в книгата
на Г. Газал и Дж. Тенкоранг: Трудовите отношения в публичния сектор: Сравнителен
преглед, документ 17, МОТ, Отдел по социален диалог, трудово и трудово-административно право (Женева, МОТ, 2008 г.), където са посочени конкретни държави,
стр. 9 на Б. Гернигон: Колективното договаряне: Шестдесет години след неговото
международно признание (Женева, ILO, 2009), относно държави, срещу които са
подадени жалби за нарушаване на принципа за колективно договаряне пред Комитета за свободата на сдружаване. Виж също И. Юн.: Сравнително изследване върху
индустриалните отношения и колективното договаряне в страните от Източна Азия,
Работен документ № 8, МОТ, Отдел Индустриални и трудови отношения (Женева,
МОТ, 2009 г.), стр. 23: “Колективното договаряне в публичния сектор е изключително недоразвито във всички страни от Източна Азия, най-вече поради законови
ограничения, наложени на служителите в публичния сектор.”



Целта на това ръководство е да предостави необходимата помощ
и подкрепа. За правителствата и експертите по човешки ресурси
е важно възприемането на международните трудови стандарти
в техните вътрешни трудовите отношения в публичния сектор
да не доведе до социално напрежение, особено под формата на
стачни действия. Ако има нужда от промяна, фокусът трябва
да бъде поставен върху идентифицираните най-добри практики
и принципи и механизми за уреждане на конфликти. Тъй като
отношенията на работното място неизбежно създават напрежение, социалните партньори трябва да бъдат уверени, че правните норми са целенасочени, устойчиви и адаптивни.
Наръчникът е насочен към членове на организации на работници и служители, включително служители на министерствата
на труда и други ведомства. То може да се използва от народни
представители, обществени лидери или други заинтересовани
страни, които желаят да научат повече по въпроси, свързани с
колективното трудово договаряне и решаването на спорове.
Структура на ръководството
Наръчникът се състои от две части. Всяка от тях започва с резюме на предложенията, които са разгледани в съответната част.
Социалният диалог между ключови партньори за изграждане
на добри взаимоотношения между тях служи като отправна
точка. След това наръчникът обръща фокуса от по-общите, към
по-специфичните въпроси като автономност в процеса на договаряне, подходи и формули за предотвратяване на споровете и
накрая, във втората част разглежда подходите и формулите за
решаване на спорове.
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Най-добри практики
при предотвратяването на колективните спорове
и тяхното уреждане в публичния сектор:
Елементи и последователност на процеса

Основни
елементи

Предотвратяване
на колективни
спорове

• Социален диалог
• Идентифициране
на заинтересованите страни
• Определяне на рамката

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уреждане
на спорове

Съвместно обучение
Съвместно проучване
Продуктивно договаряне
Опростени процедури за преговори
Насърчаване на образец
за работно място
Съвместно решаване на проблеми
Ефективно управление на промените
Задължение за добросъвестно
водене на преговори
Изпълнение на споразуменията

• Ефективни институции
за разрешаване на спорове
• Добър модел на системата за спорове
• Включване на помощ
• Улесняване на дискусията
• Установяване на фактите
• Съвместно решаване на проблемите
• Помирение и посредничество
• Арбитраж
• Индустриални действия
• Интегрирана система
за разрешаване на спорове
• Преглед и обновяване



Най-добри практики при предотвратяването
на колективните спорове и тяхното уреждане
в публичния сектор
Подходи и предложения
Цели и контекст
За да бъдат качествени, обществените услуги се нуждаят от подкрепата на една добре развита система на трудови отношения,
състояща се от ефективни подходи и механизми за разрешаване
на спорове. Целта на това ръководство е да допринесе за постигането на такива услуги посредством:
■

■

■
■
■

осигуряване на достъп на всички до безопасни,
надеждни и достъпни услуги за задоволяване на основни
човешки потребности;
улесняване на устойчиво икономическо и социално
развитие за насърчаване на целите за пълна заетост
и намаляване на бедността;
осигуряване на безопасна и здравословна среда
за гражданите;
подобряване и засилване на демокрацията; и
защита на човешките права17.

В рамките на по-широката сфера на отношения на работното
място в публичния сектор, ръководството разглежда и споровете за интереси, които могат да доведат до индустриални действия и до свързания с това ефект на нарушаване на общественото
обслужване. В този контекст спор за интереси е този, който произтича от различията относно определянето на бъдещите права
и задължения. Това обикновено е резултат от непостигането на
съгласие по време на колективното договаряне. Такива спорове не произхождат от съществуващи права, а от интересите на
една от страните в процеса на договаряне на права в колективен
трудов договор, и съпротивата на другата страна тези права да
бъдат договорени18.



17

Виж увода на В. Ратман и С. Томода: Практическо ръководство за засилване на
социалния диалог в реформата на обществените услуги (Женева, МОТ, 2005)

18

Ф. Стедман: Наръчник за алтернативно решаване на трудови спорове (Торино, Международен център за обучение на МОТ, 2011 г.), стр. 13.
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Наръчникът започва с предхождащия договарянето процес и
подходите за регулиране на икономическите спорове. Споровете за права също могат да предизвикат конфликти, поради
което в наръчника е включена информация и за тяхното разрешаване. Спор за права е налице, когато се касае за нарушаване
на съществуващо право или задължение, предвидени в закон,
колективен или индивидуален трудов договор. В основата му е
твърдението, че тези договорености не са приложени коректно
спрямо работник или група работници19.
Насочващи предложения
В началото могат да бъдат направени някои общи наблюдения.
Международният опит в съчетание с международните стандарти водят до следните насочващи предложения:
1.

Социалният диалог между основните заинтересовани страни следва да бъде основен елемент от системата за регулиране в публичния сектор, както при нейното формиране,
така и по време на действието й. Всеобхватното и структурирано колективно договаряне и консултации, подкрепени
с високи нива на обмен на информация, трябва да бъдат
основните съставни елементи на този диалог. Успешните
структури и процедури за социален диалог имат потенциал
за решаване на икономическите и социалните въпроси, за
насърчаване на доброто управление и постигането на социален и индустриален мир и стабилност и за засилване
на икономическия прогрес. Успехът на социалния диалог
зависи от няколко въпроса, като например зачитането на
основните права на свобода на сдружаване и колективно
договаряне; силни и независими синдикални и работодателски организации, притежаващи технически капацитет
и знания, необходими за участие в социалния диалог; политическа воля и желание за участие в социалния диалог
от страна на всички заинтересовани страни; и подходяща
институционална подкрепа20.

19

Пак там

20

Виж „Какво е социален диалог?“, http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/
areas/social.htm (достъпна от 27 октомври 2011 г.).



2.

3.

4.
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Ако целта е ефективната институционализация на конфликтите, тогава всички заинтересувани страни трябва да
участват в съдържателен социален диалог, в осигуряването
на регулаторна система и нейното последващо адаптиране.
Това включва пълния набор от работодателите в публичния
сектор, работниците и техните представители (обикновено
синдикални организации), а вероятно и представителите на
гражданското общество. Правителствата имат важна роля в
осъществяването и подкрепата на националната система за
социален диалог, както и в насърчаването и прилагането на
правната рамка, като се гарантира независимостта на социалните партньори и на основните им права.
Съгласуваност на целите и резултатите може да бъде постигната посредством всеобхватна система от трудови
отношения, представляваща основата на принципите и
целите, както за обществения, така и за частния сектор.
Конвенция № 151 е приета с цел да се запълни празнината
между правата на работещите в частния и тези в обществения сектор, тъй като Конвенция № 98 изключва от обхвата
си всички държавни служители, ангажирани в управлението на държавата. Въпреки че правото на сдружаване е защитено от Конвенция № 151 при подобни, но не идентични
условия с тези на Конвенция № 98, Конвенция № 151 може
да се разглежда като международен акт, който премахва
дискриминацията, водеща до по-неблагоприятно третиране на работещите държавни служители в сравнение с тези
от частния сектор що се отнася до основните принципи на
синдикализма21. Добрите политики и практики в трудовите
правоотношения трябва да стоят над всяко разделение между публичния и частния сектор, и да се прилагат с еднаква
логика към двата; още повече като се има предвид, че частният сектор все повече навлиза в услугите, които преди се
предоставяха само от държавата.
Независимо от това следва да се има предвид, че в публичния сектор важат специални съображения. Нуждите
на обществения интерес изискват основните услуги да се
предоставят без прекъсване, както и основните функции на
държавата да продължават на всички етапи от процеса на
договаряне.
Международна конференция на труда, 64-та сесия, 1978 г.: предварителен протокол, стр. 28/12, 28/13 и 28/28.
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5.

6.

7.

По тази логика трябва внимателно да се прецени ролята
на стачните действия. Динамиката и ефективността на колективното трудово договаряне до голяма степен зависят от
способността и правото на правителствата и синдикалните
организации да използват икономически лостове, за да постигнат своите интереси. В идеалния случай прибягването
до стачни действия може да се регулира и ограничи по един
целенасочен начин, който да запази целостта на процеса на
договаряне, без да го забранява изцяло.
Процесите по договаряне, консултиране и решаване на
спорове следва да бъдат максимално автономни. Правителствата и държавните хазни, както и финансовите
министерства в частност, имат обоснован интерес към
влиянието, което определянето на размера на заплатите в публичния сектор има върху бюджета, поради което
трябва да е налице дискусия и връзка между процесите в
политическите и трудови отношения. И, разбира се, ако
провалът при постигането на съгласие води до значително
прекъсване на обществените услуги, то тогава правителството е заинтересованата страна. Независимо от това ако
системата на трудови отношения дава своя принос към желаната ефективност в публичния сектор, справедливостта
и социалния мир, тогава трябва да й се даде необходимото пространство, за да си свърши работата. Прекомерната
или ненавременната намеса може да наруши целостта на
колективното трудово договаряне и процесите за разрешаване на спорове.
Договарянето в публичния сектор и консултациите трябва да насърчават всякакви възможности за добри практики. Както е показано в таблицата от въведението, по
света съществуват различни традиции, стилове и формули
на процесите за управление на трудовите отношения, като
някои предлагат по-добър опит и имат по-добри резултати,
отколкото други. Една система в публичния сектор, която
предстои да се реформира, трябва да идентифицира, приеме и адаптира, където е необходимо, характеристиките на
по-конструктивните модели.

11

Съобразно нуждите, предотвратяването и разрешаването на спорове следва да включва гъвкав, но интегриран
пакет от мерки. Конфликтите приемат много образи, поради което специфичните мерки могат да бъдат по-подходящи при справянето със специфични въпроси. Предизвикателство за всяка система за управление на спорове е
да осигури набор от средства за защита в рамките на една
интегрирана рамка.
9. Агенциите за предотвратяване и разрешаване на спорове
трябва да действат предимно като катализатори на основните процеси в колективните преговори и консултации.
Това означава, че предотвратяването на спорове следва да
бъде съсредоточено върху образованието и улесняването на
спорещите, и че разрешаването на спорове, следва да бъде
насърчавано и, когато е необходимо, да се възстанови процеса на преговори. Заместителите на договарянето и консултациите, като арбитражните споразумения и решения,
трябва да се разглеждат като резервни мерки. Доброволният арбитраж е за предпочитане пред задължителния.
10. Системите се нуждаят от непрекъснат преглед, за да бъдат релевантни, актуални и гъвкави. Трудовите отношения
са в основата на системата за алтернативно решаване на
спорове. Основното притеснение винаги е било да се гаран-
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тират такива процедури, които са неформални, достъпни,
бързи и рентабилни. Въпреки това дори и алтернативите
показват силна тенденция към неактуалност и дублиране
на грешките на формалните административни и съдебни
процеси. Системите трябва да бъдат постоянно и стриктно
преразглеждани, за да поддържат своята ефикасност.
11. В регулаторната система трябва да има разпоредби, които
уреждат статута на едни независими, квалифицирани, притежаващи достатъчно ресурси надеждни агенции за предотвратяване и разрешаване на спорове.
12. Нагласите са също толкова важни, колкото държавният
апарат. Една солидна формална система на трудови отношения, интегрираща подходящи механизми за разрешаване
на спорове, е необходимо, но недостатъчно условие за добри резултати в публичния сектор. По-важно е създаването
на среда, в която отношенията на сътрудничество на работното място, са насочени към предоставянето на социални
услуги и справедливи условия на труд.

Общи бележки: За да бъдат избегнати конфликтите
е необходимо справедливо и стабилно
колективно договаряне
Фокусът на това ръководство е в избягването и разрешаването на
колективните спорове, като колективното договаряне представлява фундаментална отправна точка на всяка идеална система
за разрешаване на колективни трудови спорове. Още в края на
деветнадесети век, Сидни и Беатрис Уеб са документирали „метод на колективното договаряне“ като способ за разрешаване на
спорове в индустриализиращите се страни22, който и досега се
използва от анализаторите на пазара на труда:

“
22

В западните общества за последните двеста години съществуват
два доказани режима за решаване на противоположни интереси
сред групите и организациите, и сред техните членове: дай и вземи
на пазарен принцип и регулаторни механизми, установени от държавата в зависимост от политическия процес ...“

С. и Б. Уеб: Индустриална демокрация (Лондон, Лонгсмар, Грийн и Ко., 1897), Том.
II, гл. II.
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Като средство за разрешаване на конфликти между организациите,
водене на преговори и сключване на споразумения тези режими
имат различни предимства в сравнение със съдебните спорове,
бюрократичните решения или пагубните военни действия. Найважната особеност на споразумението е тази, че след неговото
постигане и двете страни следва да действат съгласно неговите
правила, вместо конфликтите и войните да продължат вследствие
на решение, което е неприемливо за едната страна .... Важно е да
се знае, че не може да бъде постигнато споразумение, което действително да разреши противоречията между спорещите, освен ако
страните се съгласят да го приемат. Вероятността страните да договорят споразумение помежду си е много по-голяма, отколкото да
приемат решение, което е неблагоприятно за една от тях23.

В един по-ранен въвеждащ документ за разрешаването на трудови спорове, МОТ дава предложение с много прости думи:

“

Ефективното разрешаване на трудовите спорове е с висок приоритет. От още по-голямо значение е необходимостта да се предотврати възникването на споровете… Колективното договаряне
предотвратява споровете чрез споделяне на властта на работното
място24

Начините и пътищата за разрешаване на спорове, дадени по-долу,
са свързани с различни варианти за предотвратяване на споровете, които от своя страна се основават на модел, който признава основната роля на саморегулацията, особено под формата на
колективно договаряне. Добрите системи за предотвратяване и
разрешаване на спорове са тези, които насочват страните към
процеса на договаряне като основен носител на взаимоотношения и резултати. Това е така, защото качеството и съдържанието на отношенията между страните в голяма степен определят
съдбата на техните взаимосвързани икономически интереси, и
въздействието на техните съвместни начинания – добро, лошо
или безразлично – върху икономиката и обществото25.
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23

Дж. Дънлоп: Решаване на спорове: Договаряне и изграждане на консенсус (Уестпорт, Кънектикът, издателство Грийнлуд, 1984), стр. 3 и 25.

24

Р. Херон и C. Ванденбийл: Резолюция за трудови спорове: въвеждащо ръководство
(Женева, ILO, 1999 г.) стр. (III) и 17.

25

“По-силната демокрация и свободата на сдружаване и колективно договаряне
могат да доведат до по-голяма икономическа и социална стабилност, която повишава глобалната конкурентоспособност и икономическите резултати”. (МОТ: Свободата на сдружаване в практиката: Поуки, Международна конференция по труда,
97-ма сесия, 2008 г., ал 67.).
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Не всеки вариант на колективно договаряне би свършил работа,
ако крайната цел е постигането на индустриален мир и други
полезни социални резултати. Като минимум, системата трябва да бъде всеобхватна, справедлива и стабилна, способна да
интегрира ресурсите и разпределя ползите по един функционален начин. Освен това, някои системи могат да бъдат по-добри от други в насърчаване на взаимната печалба за страните
и обществото. Добрите условия на труд на работните места се
характеризират с отношения на доверие, уважение и качествени комуникации. Мерките за подпомагане, препоръчани в това
ръководство, съществуват при по-обещаващите модели договаряне.
Целта на ръководството не е да възпроизведе или защити конкретна система за разрешаване на спорове в определена държава в нейната цялост. Вместо това са подбрани и тематично
представени поучителни принципи, формули и практики, започвайки от по-широките въпроси на взаимоотношенията между
страните, преминавайки през процеса на договаряне и стигайки
до разрешавеането на споровете.
Това ръководство отправя покана към различни политици от
публичния сектор да търсят подходи и механизми, които могат
да бъдат приети и адаптирани към местната среда, ако се окажат
обещаващи след съответното обсъждане. Истинското предизвикателство се крие в интерпретирането на предложение или формула, които да служат на местните потребности и стремежи.
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Резюме принципов МОТ, касающихся права на ведение
коллективных переговоров
Стандартите и принципите, залегнали в конвенциите, препоръките и другите инструменти за правото на колективно договаряне на
МОТ, както и принципите, установени от Комитета на експертите и
от управителния орган на Комитета за свободата на сдружаване на
базата на тези инструменти, могат да се обобщят както следва:
1. Правото на колективно договаряне е фундаментално право,
което държавите, членуващи в МОТ, трябва добросъвестно да
спазват, насърчават и привеждат в действие. (Декларация на
МОТ за основните принципи и права по време на работа и последващи действия).
2. Колективното договаряне е право на работодателите и техните
организации, от една страна, и организациите на работниците
и служителите, от друга (първо ниво синдикални организации,
федерации и конфедерации). Само при липса на такива организации, избрани представители на работниците и служителите
(или друг вид) представителни организации могат да участват
при подписването на колективно споразумение.
3. .Правото на колективно договаряне следва да бъде признато
навсякъде в частния и публичния сектор, като само въоръжените сили, полицията и държавните служители, участващи в управлението на държавата, могат да бъдат изключени от неговото
упражняване. (Конвенция № 98).
4. Когато дадена държава ратифицира Конвенция № 154 относно
колективното договаряне (1981 г.), правото на колективно договаряне се прилага и в рамките на публичната й администрация, като могат да се предвидят специални условия за неговото
прилагане в съответствие с разпоредбите на конвенцията. Конвенция № 151 относно трудовите отношения (държавна служба)
(1978 г.) осигурява по-ниска степен на международна закрила
за колективното трудово договаряне, тъй като позволява в
рамките на държавната администрация възможност за избор
между колективно договаряне и други методи за определяне на
реда и условията за наемане на работа.
5. Целта на колективното договаряне е регламентирането на правилата и условията за наемане на работа, а в широк смисъл - и
отношенията между страните.
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6. Колективните трудови договори следва да бъдат обвързващи.
Трябва да е възможно с тях да се договорят ред и условия за
наемане на работа, които да са по-благоприятни от тези, установени от закона. Не трябва да се дава предпочитание на индивидуалните пред колективните трудови договори, освен когато
индивидуалният трудов договор предвижда по-благоприятни
разпоредби.
7. За да бъде ефективно, упражняването на правото на колективно договаряне изисква организациите на работниците да бъдат
независими, а не “под контрола на работодателите или организациите на работодателите”, и процесът на колективно договаряне да се осъществява без намеса от страна на държавата.
8. Синдикална организация, в която членуват по-голямата част,
или висок процент от работниците и служителите в предприятието, може да притежава преференциални или изключителни
права за договаряне. Въпреки това в случаите, в които нито една
синдикална организация не отговаря на тези условия или не са
предвидени изключителни права за договаряне, организациите
на работниците трябва, преди всичко, да могат да сключат колективен трудов договор от името на собствените си членове.
9. Принципът на добросъвестност при колективното договаряне
предполага признаване на представителни организации, полагане на усилия за постигане на споразумение, участие в реални и
конструктивни преговори, като се избягват неоправдани забавяния в преговорите и взаимно зачитане на поетите ангажименти
10. Колективното договаряне е доброволно по своя характер и
трябва да има възможност за провеждане на договаряне на
всяко ниво.
11. Налагането на задължителния арбитраж в случаите, в които
страните не постигнат споразумение, по принцип влиза в противоречие с принципа на доброволното колективно договаряне
и е допустимо само: (1)при основни услуги в тесния смисъл на
думата (тези, чието прекъсване би застрашило живота, личната безопасност или здравето на цялото, или част от населението); (2) по отношение на държавните служители, участващи в
управлението на държавата; (3), когато след продължителни и
безрезултатни преговори е ясно, че няма как да се излезе от
задънената улица без намесата на властите, и (4) в случай на
остра национална криза. Винаги е за предпочитане, арбитражът
да бъде приет от двете страни по спора.
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12. Намесата от страна на законодателни или административни
органи, която води до отмяна или промяна на съдържанието
на свободно сключени колективни трудови договори, включително клаузи за заплати, е в противоречие с принципа на доброволното колективно договаряне. Ограничения на съдържанието на бъдещите колективни споразумения, по-специално по
отношение на заплатите, които са наложени от властите като
част от икономическата стабилност или политиката за структурни промени за сметка на икономическата и социалната политика, са допустими само доколкото такива ограничения са
предшествани от консултации с организациите на работниците
и на работодателите и отговарят на следните условия: прилагат
се като извънредна мярка, и само дотолкова, доколкото това е
необходимо; не надвишават разумен период от време, и са придружени от подходящи гаранции, предназначени да защитят
стандарта на живот на засегнатите работници по един ефективен начин.

© ILO/J.Maillard

Източник: Б. Гернигон, А. Одеро и А. Гуидо: Колективното договаряне: Стандарти и
принципи на надзорните органи на МОТ (Женева, МОТ, 2000 г.), 75-77. [Както е възпроизведено и от В. Ратман и С. Томода: Практическо ръководство за засилване
на социалния диалог в реформата на публичната служба (Женева, ILO, 2005 г.).]
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Част I:
Предотвратяване на спорове

26

Една система на трудови правоотношения, основана на взаимното съгласие, е най-добрият инструмент за превенция срещу
индустриалните разногласия, и може да приеме различни форми27. Целта трябва да бъде да се проектират и внедрят такива
ефективни процеси и институции, които признават, прилагат и
съчетават законните интереси на страните на работното място и
на обществото като цяло.
Голяма част от дискусията, която следва по-надолу, се отнася
до процеса на договаряне. За настоящите цели, от този сложен
феномен, ще бъдат разгледани само предотвратяването и разрешаването на споровете.

1. Социалният диалог като отправна точка
МОТ вече е публикувала различни документи, специално насочени към социалния диалог в публичния сектор, и това ръководство приема, и надгражда научените до този момент уроци28.
26

За основополагаща дискусия по този въпрос, виж Глава 12 „Превантивна медиация“, в Процедури за помирение в индустриалните спорове: Практическо ръководство (Женева, ILO, 1973).

27

Според Глобалния доклад, с който се проследява прилагането на Декларацията
на МОТ за основните принципи и права в областта на труда (МОТ: Свободата на
сдружаване в практиката: Поуки, Международна конференция по труда, 97-мо заседание, 2008 г.), „успешното колективно договаряне и другите методи на диалог
между работниците и работодателите могат да предотвратят конфликти... Например ефективните механизми за колективно договаряне помогнаха да се предотвратят всякакви прекъсвания на работата в периода от 1998 до 2005 г. в сектора
на образованието на Южна Африка“. Вижте повече по тази тема: Република Южна
Африка, министерство на образованието: Учители за бъдещето: Посрещни липсата
на учители, за да постигнеш образование за всички. В допълнение, изследването на
МОТ за социален диалог, 2006 г. показва, че индустриалните конфликти се решават
по-бързо и ефективно, отколкото преди. Глобалният доклад прави предположението, че „колективното договаряне е допринесло за тази положителна тенденция.
Колективният трудов договор създава атмосфера на взаимно доверие и социален
мир. Но също толкова важна е и нормативната база (например чрез създаване на
взаимно приемливи правила за разрешаване на спорове чрез помирение, посредничество или арбитраж).“

28

В. Ратман и С. Томода: Практическо ръководство за засилване на социалния диалог
в реформата на публичната служба (Женева, МОТ, 2005 г.) и Дж. Ишикава: Основни
характеристики на социалния диалог на национално равнище: книга за социалния
диалог (Женева, МОТ, 2003).
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Читателят се приканва да се позовава на тези източници, но и
ние ще включим в ръководството някои от направените наблюдения и заключения:

“

Социалният диалог е мощен инструмент за намиране на конкретни
начини за създаване и поддържане на социално сближаване и подобряване на управлението. Той допринася за създаването на качествени публични услуги, както за работниците, така и за гражданите.29
Основната поука е, че реформите могат да бъдат успешни само ако
са направени и изпълнени със съдействието на, и след консултации
с всички заинтересовани страни, които ще бъдат засегнати от тях.30
...
Социалният диалог включва споделянето на цялата необходима
информация, консултациите и договарянето между или сред представителите на правителства, работодатели и работници по въпроси от общ интерес, свързани с икономическите и социалните политики. Социалният диалог има широки и разнообразни значения по
света: той трябва да се проведе на всички подходящи етапи от процеса на вземане на решения; не трябва да бъде прекалено задължаващ; трябва да бъде съобразен с обстоятелствата, и да включва
по-специално тези, засегнати от промените/ решенията.31
...

Триъгълник на социалния диалог

Договаряне
Консултации
Обмен на информация

Интензитет на диалога

Висок

Нисък
Източник: Дж.Ишикава: Основни характеристики на социалния диалог на национално
равнище: Книга за социален диалог (Женева, МОТ, 2003 г.), стр. 3.
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29

В. Ратман и С. Томода: Практическо ръководство за засилване на социалния диалог
в реформата на публичната служба (Женева, МОТ, 2005 г.), стр. 4.

30

Пак там., стр. III. Виж също параграф (2) от Трудови отношения (Държавна служба),
Препоръка 159 от 1978 г., в допълнението.

31

В. Ратман и С. Томода: Практическо ръководство за засилване на социалния диалог
в реформата на публичната служба (Женева, МОТ, 2005 г.), стр. 3.
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“

Най-важният процес при социалния диалог е размяната на информация. Тя не предполага реална дискусия или действия по съответните въпроси, но е съществена отправна точка при провеждането
на смислен социален диалог. Консултацията е средство, чрез което
социалните партньори не само споделят информация, но и участват в по-задълбочен диалог по повдигнатите въпроси... Колективното договаряне и политиката на съгласуване може да се тълкуват
като двата доминиращи вида преговори. Колективното договаряне
е една от най-разпространените форми на социален диалог и е институционализирано в много страни. Състои се от преговори между работодател, група от работодатели или техни представители и
представители на работниците и служителите, посредством които
се определят въпросите, свързани с трудовото възнаграждение и
условията на труд32.“

МОТ признава, че понятието и концепцията за социален диалог се променят с течение на времето, както и от една държава в друга. Социалният диалог може да бъде неформален и по
конкретен повод или институционализиран и формален - или
смесица от двете форми. Неформалните процеси могат да бъдат
също толкова важни, колкото и формалните33. Така например
в последните години в Бразилия са организирани голям брой
конференции за социалния диалог, на които са дискутирани въпросите, свързани с трудовите отношения34. В Намибия синдикатите работят в тясно сътрудничество с правителството, и преди да бъдат предложени нови законодателни актове, свързани с
трудовите въпроси, синдикатите получават законопроектите35.

32

Дж. Ишикава: Основни характеристики на социалния диалог на национално равнище: Книга за социален диалог (Женева, МОТ, 2003 г.), стр. 3.

33

Пак там.

34

Дж. Дръмонд и Д. ПайваФерейра: Доклад относно трудовите отношения в публичния сектор в Бразилия, представен на семинара за обсъждане на това ръководство, Торино, Италия, 28 юли 2011 година.

35

Х. Хангула и М. Линан: Доклад относно трудовите отношения в публичния сектор в
Намибия, представен на семинара за представяне на това ръководство, Торино,
Италия, 27 юли 2011 година.
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Консултиране на правителството и парламента
Ролята на Социално - икономическия съвет (СИС) в Холандия
„Основната функция на СИС е да предоставя на холандското правителство и парламент съвети по социалните и икономическите проблеми, с цел насърчаване на:
■

балансиран икономически растеж и устойчиво развитие;

■

възможно най-високо ниво на заетост;

■

по-справедливо разпределение на доходите

При поискване или по своя собствена инициатива, СИС съветва
правителството по основните насоки на политиката. Доводите, изтъкнати от СИС, могат да се използват от парламента в дебатите с
правителството.
Следните теми могат да бъдат включени:
■

средносрочно социално-икономическо развитие

■

регулаторни въпроси

■

социална сигурност

■

трудово и индустриално право

■

участие на работниците

■

връзката между пазара на труда и образованието

■

европейска политика

■

планиране на околната среда и достъпност на транспорта

■

устойчиво развитие

■

потребителски въпроси.“

Източник: виж http://www.ser.nl (1 ноември 2011).
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Ролята на Националния съвет по труда и икономическото развитие
на Южна Африка
„В Националния съвет участват правителството заедно с бизнес организации, синдикални организации и други организации, представляващи организирани групи в общността на национално ниво, които обсъждат и се опитват да постигнат консенсус по въпросите на
социалната и икономическата политика. Това се нарича „социален
диалог“. Съгласно разпоредбите на Закона за Националния съвет
по икономическото развитие и труда (№ 35 от 1994 г., раздел 5 (1)):
Съветът трябва:
а) да се стреми да насърчава целите на икономическия растеж,
участието във вземането на икономически решения и социалната справедливост;
(б) да постига консенсус и да сключва споразумения по въпроси,
отнасящи се до социалната и икономическата политика;
(в) да разглежда всички предложения за промяна на трудовото
законодателство, свързани с политиката на пазара на труда,
преди да бъдат внесени в Народното събрание;
(г) да разглежда всички съществени промени в социално-икономическата политика, преди да бъдат предложени на Народното
събрание;
(д) да насърчава и подпомага формулирането на координирана политика по отношение на социалните и икономическите въпроси.
Съгласно разпоредбите на чл. 77 от Закона за трудовите отношения, Националният съвет има функция за разрешаване на спорове
между синдикатите и правителството и/или бизнеса по въпросите
на социално-икономическата политика.
Източник: виж http://www.nedlac.org.za/home.aspx (посл. редакция, 1 ноември,
2011 г.).
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С подкрепата на МОТ: пример от Филипините
Представителството в синдикалните организации на Филипините е
ограничено, като синдикатите не разполагат с право на глас по време на обсъждане на политики, които влияят на държавната служба.
Общата програма за достоен труд 2008-2010 г. е насочена към засилване представителството на синдикатите от публичния сектор
в Съвета за управление на публичния сектор. Съветът наблюдава
прилагането на разпоредбите на Акта за изпълнение (заповед), и се
състои от ръководителите на Комисията на публичната служба, Министерството на труда и заетостта, Министерството на финансите,
Министерството на правосъдието и Министерството на бюджета и
управлението. Заповедта за изпълнение предоставя насоки за упражняване правото на държавните служители да се организират, а
механизмите за социален диалог в обществения сектор се въвеждат чрез обнародването на закон.
Общата програма за достоен труд въвежда изменения в Акта за
изпълнение (Заповед № 180), като целта е да се гарантира синдикалното представителство при формулирането на политиките в публичния сектор.
Източник: Стесняване на дефицитите при достойния труд: Обща програма на Филипините 2008-10.

2. Разрешаване действието на една
добре изработена система за договаряне:
самоуправление и адекватна намеса
Държавните органи трябва да осигурят на колективното договаряне достатъчно пространство, за да може то да донесе социални дивиденти. Като част от този процес, правителствата се
нуждаят от административен и технически капацитет, който да
поддържа принципа за свободата на сдружаване с цел създаване
на благоприятна среда за колективно договаряне. В някои страни администрациите по труда не са в състояние да повлияят на
икономическите и социалните политики по такъв начин, че да
имат пряко въздействие върху рамката на колективното договаряне. Добре изградените и ефективни трудови администрации
са важни за тази цел36.
36
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МОТ: Свободата на сдружаване в практиката: Поуки, Международна конференция
по труда, 97-ма сесия, 2008 г., чл. 58.
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Например скандинавските страни са изградили добре функциониращи режими за колективно договаряне, които се характеризират с механизми за саморегулация между работодателите и
синдикалните организации37.
По същия начин, създаването на механизми на саморегулация в
Аржентина се счита за един от първоначалните обекти на колективното договаряне38.
Разбира се, това не означава, че договарянето в публичния сектор в тези и подобни юрисдикции е напълно свободно. Политическият процес винаги стои на заден план, като правителството
е склонно да се намесва само когато се установи, че свободата
на договаряне се намира в задънена улица, и размерите са такива, че общественият интерес е в опасност. Общото доверие в
устойчивостта на колективното договаряне в публичния сектор
като цяло е добре обосновано и само по себе си създава положителен цикъл. Намесата на правителството, когато се налага,
обикновено е надграждаща: на първо място, се създават необходимите улеснения за страните, последвани от директна намеса
и само в краен случай, издаване на задължителни предписания.
В много случаи участието на трета страна като задължителна
или незадължителна медиация се пораждат в рамките на автономния процес на колективно договаряне.
Възможността за намеса от страна на правителството още повече стимулира договарящите страни да удвоят усилията си за
саморегулиране. В случаите на безизходни ситуации, приключили с решение – под формата, например на законодателство
или директива, въвеждащи прилагането на задължителен арбитраж – мерките сами по себе си са изключителни, поради което
в дългосрочен план подриват института на колективното договаряне.

37

Т. Трой: “Сравнителен доклад”, в Т. Трой (ред.): Колективните права на работниците
и служителите в публичния сектор (Хага, Клуер, 1997 г.), стр. 3-24.

38

Закон № 24,185 от 16 декември 1992 г., Член 18.
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Действия за запазване на мира,
подкрепяйки и процесите на колективно договаряне
Швеция
В Швеция, само веднъж - през 1971 г. – е предотвратено обявяването на стачка чрез приемането на правен акт. Ефектът от конкретния законодателен акт е удължаване действието на съществуващи
колективни трудови договори, а оттам и на свързаните с тях мирни
задължения. По този начин на страните е осигурена глътка въздух
от натрупаното напрежение, така че да могат да изгладят противоречията си. Законодателството ефективно подсигурява процеса по
договаряне.1
Финландия
През 2007 г. по време на преговори, професионалният Съюз по здравеопазване и социални грижи отправя заплаха за масово подаване
на предизвестие за напускане като вид индустриално действие, с което да наложи увеличение на заплатите. На практика това означава
около 70 до 100 процента от всички медицински сестри, работещи
в спешните отделения на университетските болници да подадат оставка. С цел да осигури адекватно ниво на медицинските грижи за
населението, в тази ситуация се намесва правителството, като налага безпрецедентно законодателство, в резултат на което сестрите
са принудени да се върнат на работа. Законът е проблемен, тъй като
принуждава да работят дори сестрите, които вече са пенсионирани,
тези, които са сменили кариерата си, както и сестрите, работещи в
частния сектор. Преговарящите страни постигат споразумение още
преди предприемането на съдебни действия, но ситуацията поставя
въпроса за основните права, като например правото на работниците да вземат участие в стачни действия и правото на дадено лице да
получи адекватна грижа. Трудовият съд постановява, наред с други
неща, че подаването на предизвестие за напускане на медицинските сестри, които са държавни служители, са незаконни.2
1

Т. Сток и А. Сейп: „Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор: Северните страни
в сравнение“, вестник за индустриални отношения (Австралийска асоциация на труда и трудовите правоотношения, 2008 г.), том. 60, №4, стр. 569, като се позовава на A. Адлеркройц:
Трудово законодателство на Швеция (Стокхолм, Norsdtedts Juridik, 2003), стр.106.

2

Финландски трудов съд - Решения 83 и 84/07, 7.11.2007 г. Експертно мнение на Комитета по
социални въпроси и здравеопазване относно законопроект за гарантиране на безопасността
на пациентите по време на индустриални действия, 9 ноември 2007 г.

В Латинска Америка се наблюдава нарастваща тенденция към
участие на работещите от публичния сектор в определянето на
условията им на труд. Уругвай неотдавна приема специален акт
за колективно договаряне. Специалният акт, издаден от власти26
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те на Панамския канал, разглежда колективното договаряне и
тезата, че всички колективни споразумения трябва да включват
механизми за разрешаване на споровете39. Коста Рика е въвела
колективното договаряне с подзаконов акт, и по този начин е
приложила дългогодишна практика, без да прибягва до законодателна санкция. МОТ осигурява необходимата помощ при разработването на съответните актове.40

3. Структуриране на процеса по договаряне:
представители в процеса на договаряне
За да е налице ефективен процес по колективно договаряне, е необходимо страните, включени в него, да се признават една друга. Производството по признаване може да бъде доброволно, какъвто е случаят в някои страни, и където това става на базата на
споразумения или добре установена практика. Някои страни са
приели законодателство, задължаващо при определени условия
работодателите от публичната власт да признаят синдикалните
организации за целите на колективното трудово договаряне. От
друга страна, действащото законодателство може да помогне на
синдикалните организации да определят кой представлява правителството в преговорите. Опростени правни разпоредби могат да формулират, кой е отговорен за провеждането на колективното договаряне, и да помогнат на заинтересованите страни
да се признаят една друга41.
Обикновено е от полза, ако договорените правила или споразумения ограничават раздробяването на синдикалните организации, съгласно пар. 1 от Препоръката на МОТ за трудовите отношения (Държавна служба), 1978, № 159, защото това
улеснява процеса по договаряне и го прави по-организиран и
39

  Закон No. 19 от 11 юни 1997 г., член 104.

40

  Постановление № 29576-MTSs, 15 юни 2001 година.

41

„Материалноправни разпоредби на трудовото законодателство: ефективно признаване на правото на колективно договаряне“, МОТ: Насоки за трудово законодателство, глава III http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm
(27 Октомври, 2011 г.). За по-нататъшно разглеждане на тези въпроси, Виж например Г. Бамбер и др. „Колективното договаряне“, Р. Бланпейн (ред.): Сравнение на
трудовото законодателство и индустриалните отношения в индустриализираните
пазарни икономики, шесто и преработено издание (Хага, Клуер, 1998), стр. 414.; Г.
Казал: Синдикалното представителство в сравнителна перспектива, ILO-CEET Работен документ № 18, (Будапеща, МОТ, 1996).
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подреден42. Секторното регулиране в скандинавските страни
насърчава постигането на такъв резултат43 и много държави
работят по правила, които осигуряват признаването само на
най-представителните синдикални организации. Един канадски счетоводител разкрива специфичните политически съображения във връзка с полагането на труд:

“

Ние правим съзнателно, постоянно усилие ... съгласно Кодекса на
труда на [Британска Колумбия], за да избегнем раздробяването
на нови трудови взаимоотношения, както и да се възползваме от
всички възможности, за да съберем в едно всички съществуващи
обединения на работници...“
Когато е създадена нова федерална корпорация, която да обслужва
ферибота между остров Ванкувър и Долен Мейн, Съветът по труда
за първи път поставя изискване да бъдат определени подходящи
представители, които да договарят в рамките на системата при
спазване условията на Кодекса на труда. Синдикалните организации предлагат разделянето на работниците на две единици: обща
„нелицензирана“ единица, която да бъде съставена от морските и
фериботните работници и лицензираните офицери – капитани, помощник-капитани, инженери и др. – които да бъдат представлявани от гилдията на канадските търговци. Налице са убедителни причини за отделяне интересите на офицерите от тези на останалите
работници: специалното им обучение и умения, които те трябва да
притежават, за да получат лицензите си; властта, която имат върху
кораба и екипажа, и дългогодишната практика на отделно представителство на тези занаяти в рамките на цялата морска индустрия.
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Съгласно тези параграфи:
„(1) В страните, в които процедурите за признаване на организациите на работниците от
публичния сектор се прилагат, като се гарантират на преференциално или изключително
основание, правата, предвидени в части III, IV или V от Конвенцията за трудовите правоотношения (Държавна служба), 1978, такова решение трябва да се основава на обективни и
предварително установени критерии по отношение на представителния характер на организациите.
(2) „Процедурите, предвидени в ал. 1, трябва да не допускат раздробяване на синдикални
организации, включващи същата категория работници и служители.“

43

„Регулиране на структурата на договаряне означава също влияние върху това, кой и за
какво да преговаря. В скандинавските страни, такива разпоредби се прилагат, особено в
публичния сектор. Без изключение, държавата налага на синдикатите да формират коалиции или да договорят картели. На тези картели, или са дадени изключителни права за
договаряне, или приоритетни права при договаряне на най-важните колективни трудови
договори. Резултатът от тези мерки е единна регулация на заплатите и условията на труд в
рамките на една силно централизирана система за договаряне. Синдикатите са принудени
да правят вътрешни компромиси още преди да са срещнали своя опонент и мнозинството
от картелни съюзи и коалиции и държавата обикновено се противопоставят много твърдо
на „неприобщените“. Независимите синдикати могат да съществуват, но те имат сериозни проблеми, ако пожелаят промяна на договореното от мнозинството.“ Т. Сток и А. Сейп:
„Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор: Северните страни в сравнение“,
вестник за индустриални отношения (Сидни, Австралийска асоциация на труда и трудовите
правоотношения, 2008 г.), том. 60, No. 4, стр. 569.
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Без съмнение лицензираните офицери биха просперирали значително със своя собствена синдикална организация, и затова биха
били решени да запазят правата си пред управата на ферибота.
Независимо от тези силни аргументи ние отхвърлихме претенцията
за отделна единица. Системата на ферибота е жизнено важна транспортна връзка, на която разчиташе обществото на Британска Колумбия. Политиката на минимизиране на индустриалните конфликти,
чиято фрагментация можеше да създаде чувствителна обществена
реакция, просто трябваше да надделее над правото на самоопределение на една определена професионална група служители.
Лицензираните служители не бяха принудени да участват в процеса на колективно договаряне. Но ако това беше предпочитаният
от тях метод за постигане на съгласие с техния работодател, тогава
ние чувствахме, че тези служители трябва да приемат по-голямата
логика на този процес. Лицензираните служители не притежаваха
неотменимо право да се вдигнат и да „вършат своята работа“ в съответствие със собствените си интереси. Вместо това те трябваше
да обединят ресурсите си в единна структура, която да договори
колективен трудов договор за целия екипаж44.

Може да се направи извод, че промените биха настъпвали по
един по-подреден начин, ако властите в публичния сектор имаха насреща си ограничен брой синдикални организации45. Вътрешните процеси на съперничество с техния разрушителен
потенциал трябва да бъдат обсъдени преди процесът на договаряне да продължи46. При наличие на ограничен брой синди44

П.Уайлър: Съвместими разлики: Нови направления в Канадското трудовото законодателство
(Торонто, Карсуел, 1980), стр. 159-60. Авторът споделя преживяванията си като председател на Британско-Колумбийския съвет по труда през средата на 70-те години на 20 век.

45

Трябва да се отбележи, че някои правителства подкрепят такива синдикални съюзи с цел
укрепване на колективно представителство, дори когато това може да доведе до раздробяване. Например, някои балтийски правителства подкрепят разширяването на синдикалното
членство, което изисква ресурси, които синдикатите с по-малка членска маса не притежават. (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд: Синдикални стратегии за набиране на нови групи от хора (Дъблин, 2010), стр 28.).

46

Трябва да се отбележи, че синдикалните организации не просто се конкурират помежду
си, но също така те следва да си сътрудничат, както на национално, така и на международно ниво. Например, синдикатите в Малта обсъждат проблема с работниците мигранти, с
помощта на Италианската обща конфедерация на труда (CGIL). (Европейска фондация за
подобряване на условията на живот и труд: Синдикални стратегии за набиране на нови групи
от хора (Дъблин, 2010), стр 28.). На европейско равнище, Европейската федерация на синдикатите в публичния сектор и Европейската конфедерация на независимите синдикати
(CESI) са подписали Споразумение за сътрудничество, което влиза в сила на 1 януари 2005
г. В споразумението синдикалните организации се договарят да представляват съвместно
служителите от централната администрация в социалния диалог на национално равнище,
като това става формално през декември 2010 г. със създаването на секторен комитет за
социален диалог. Виж М. Албертин: „Нов секторен комитет за социален диалог за централната държавна администрация,“ в EIROnline, март 2011 г., http://www.eurofound.europa.eu/
EIRO / 2011/02 / статии / eu1102011i.htm (27 октомври 2011).
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кални организации, възможността за прескачане от едно искане
на друго, отправено от различни съюзи, е строго ограничена, а
самата структура на преговорите задължава синдикалните организации да се съберат и вътрешно да обединят исканията на
всички членове или поне на по-голямата част от тях. Въпреки
това ако само най-представителните съюзи ползват преференциални или изключителни права за договаряне, тогава решението за определяне на най-представителните организации трябва
да бъде направено въз основа на обективни и предварително установени критерии, така че да се избегне всякаква възможност
за злоупотреба или пристрастие. И дори в тези случаи, публичните органи трябва да имат право да решат, дали ще преговарят
на регионално или национално ниво, а работниците трябва да
имат право да избират организацията, която да ги представлява
в преговорите47.
Друга алтернатива е на масата за преговори да седнат няколко
синдикални организации, представляващи всички служители в
обединен съюз за преговори48. Това е често срещано явление в
публичния сектор във Великобритания по време на деветдесетте години на миналия век49. Друг пример може да се даде от
преговорите за служителите на щата Вашингтон в САЩ, където
всички съюзи, представляващи поотделно по-малко от 500 работници, договарят с правителството на масата на преговорите
(многостранни преговори)50. Това ще бъде обсъдено по-долу, в
главата за Посредничество при разрешаване на спорове за интереси между страните.
Тракслър и Брандл изготвят модел на три основни категории
договаряне: Според модела, трите категории се различават по
обхвата и отношението им към специфичните секторни интереси:
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МОТ: Преглед на решенията и принципите на свободата на сдружаване на Комитета
за асоцииране на управителния орган на МОТ, пета (ревизирана) версия (Женева,
2006 г.), параграфи 962 и 963.

48

За подробна дискусия на масата за преговори, виж Дж. Генард и Дж. Джъдж: Връзки с персонала (Лондон, Автономен институт за персонал и развитие, 2005 г.).

49

A. Брайсън и Д. Уилкинсън: Колективно договаряне и изисквания за осигуряване на
условия на труд (Лондон, Министерство на търговията и промишлеността, 2000 г.),
стр. 3.

50

Ревизиран Кодекс на Вашингтон (RCW) Sec. 41.80.010. Синдикати, които представляват над 500 работници преговарят с правителството на отделни маси.
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Координацията на най-високо ниво е най-всеобхватна. Тя се осъществява от междусекторни конфедерации, които координират
дейностите си пряко или дирижират политиките за договаряне на
своите филиали или пряко договарят централизирано от свое име.
И в двата случая това означава, че специфичните за отделните сектори интереси трябва да бъдат унифицирани, така че да могат да
се изпълняват съвместни стратегии. Следващият модел на договаряне е междинен. Координацията при него се основава на водещата роля в договарянето на заплащането на един определен сектор,
докато останалите сектори го следват. Некоординирано договаряне
означава, че отделни съюзи договарят своите заплати независимо
от другите. Поради това, не всеки вид преднамерена координация
между секторите може да бъде осъществен51.

© ILO/J.Maillard

“

4. Структура на колективното договаряне:
нива на договаряне и координацията
между тях
Препоръката на МОТ относно колективното договаряне, 1981 г.
(No. 163), посочва, че държавите членки следва да се стремят да
направят възможно колективното трудово договаряне на всички равнища, „включително на равнище предприятие или негов
клон, на регионално или национално ниво“. В държавите, където са създадени няколко нива на договаряне, „договарящите
страни следва да гарантират, че е налице координация между
тези нива“.
51

Ф. Тракслър и Б. Брандл: „Колективното договаряне, макроикономически показатели и отраслов състав на синдикалните организации“, Индустриални отношения,
(Оукланд, Калифорния, Калифорнийски университет, 2010), том 49, No. 1, януари,
стр. 100.
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Не съществува универсална рецепта относно нивата на договаряне. Условията и динамиката в отделните държави са толкова
разнообразни, че позволяват широк спектър от възможности.
Подходящото ниво или нива на договаряне зависят от силата,
интересите, целите и приоритетите на заинтересуваните страни, както и от структурата на синдикалното движение, представителите на правителството и традиционните модели на
индустриални отношения52. Без значение дали преговорите се
провеждат на национално, секторно или регионално ниво, всяко ниво може да има различна юрисдикция, орган по въпросите
на персонала, източници на приходи и данъчна автономия.
Някои системи приемат централна или секторна рамка, допълнена с преговори с децентрализирани характеристики, като
осигуряват ред в преговорите и насърчават саморегулирането.
Например в Швеция, Дания, Норвегия и Финландия е възприет
двустепенен модел на договаряне, който се характеризира с регламентирани процедурни правила на секторно равнище и икономическа рамка за договаряне на местно ниво (понякога включваща и параметрите на заплащане). Някои от съществените
елементи на преговорите – например действителният размер на
заплатите – в тези случаи се прехвърлят на по-ниските нива53.
Южна Африка също приема този подход при колективното договаряне в публичния сектор чрез създаване на Национален координационен съвет за колективно договаряне в публичния сектор,
който има правомощие да договаря по всички въпроси, които:
(i) „се регулират от единни правила, норми и стандарти, които
се прилагат в публичната администрация; или
(ii) се прилагат за реда и условията за извършване на услугите
в два или повече публични сектора; или
(iii) са възложени на държавата като работодател по отношение
на публични услуги, които не са възложени на държавата
като работодател в никой друг сектор“54.
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52

  МОТ, „Материалноправни разпоредби на трудовото законодателство: ефективно
признаване на правото на колективно договаряне“, МОТ: Насоки за трудово законодателство, глава III http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.
htm (27 Октомври, 2011 г.).

53

Т. Сток и А. Сейп: „Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор: Северните страни в сравнение“, Вестник за индустриални отношения (Сидни, Австралийска
асоциация на труда и трудовите правоотношения, 2008 г.), том. 60, No. 4, стр. 562.

54

Раздел 36 от Закона за трудовите отношения, 1995.
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На двустранния съвет за договаряне е възложена задачата да
създаде второ ниво от секторните съвети за договаряне в рамките на страната. Като общо правило, тези форми на второ ниво
за договаряне – например Съветът по трудови правоотношения
в образованието – сключват споразумения по съществени въпроси в съответния сектор като заплатите и условията на труд,
като след това е позволено последващо предоговаряне от териториалните камари на Съвета, които носят отговорност, както за
тяхното изпълнение, така и за договорените варианти на местно
ниво.
Договорените процедури за разрешаване на спорове на централно ниво обикновено регулират по-ниски нива на разногласия в Южна Африка и скандинавските страни. Тази структура
позволява въпросите на местно ниво да напредват в системата
и да се решават от по-висшестоящи кадри, което означава, че те
не остават неразрешени – функция, която увеличава саморегулиращият се характер на цялата система.
Аржентина ратифицира Конвенция № 151 относно трудовите
отношения в държавната служба, 1978 г. през 1987 година. За
нейното прилагане е приет Закон от 1992 г. за колективните
трудови договори (Закон № 24.185), който урежда стандартите
за колективно договаряне в публичната администрация на национално ниво. Според закона, синдикатите са представени в
процеса на договаряне в съответствие с броя на своите членове.
На практика това означава, че повече от една синдикална организация може да представлява един и същи район55.
Системата на трудовите отношения в Аржентина признава два
вида сдружения на работниците: регистрирани съюзи (inscripta)
и такива, които притежават синдикален статус (personería
gremial). „Докато personería е призната от държавата за найпредставителна организация (има най-много членове от един
55

A. Кардосо и Дж. Гиндин: Индустриални отношения и колективно договаряне: Аржентина, Бразилия и Мексико в сравнение, Работен документ № 5, МОТ, Отдел по
индустриални и трудови отношения (Женева, МОТ, 2009 г.); Дж. Бонифацио и Г.
Фаливене: Сравнителен анализ на трудовите правоотношения в Латинска Америка:
Аржентина, Коста Рика, Мексико и Перу (Каракас, Вътрешна американска банка за
развитие, Латиноамерикански център за развитие на администрацията, 2002 г.);
M. Уегман: Колективно договаряне на вноските за цивилните служители от федералното правителство на Република Аржентина, XV международен конгрес (CLAD)
относно реформата в публичната администрация, Санто Доминго, Доминиканска
република, 9 - 12 ноември 2010 г.
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район), на теория, може да се създаде втора организация, която евентуално да бъде призната за personería, ако представлява
„значително по-висок“ брой работници отколкото първата. До
този момент обаче на втората организация няма да бъде разрешено да вземе участие в колективното договаряне, нито ще има
достъп до квоти на организацията от нейните филиали.“56
Съгласно Закон № 24.185, отделни преговорни комисии осъществяват общите и секторните преговори в публичната администрация. Те се състоят от представители на държавата и
работниците, и се координират от Министерството на труда.
Някои от действащите секторни споразумения обхващат Националната лотария, Образованието, Безопасността на храните,
Сигурността в парковете и служителите на Националната художествена академия.57
Уругвай също възприема такава структура през 2005 г. Върховният съвет по колективно договаряне в публичния сектор се състои от представители на четири централни държавни агенции
и равен брой представители на синдикалните организации, и
провежда събрания по искане на някой от своите членове, като
решенията се вземат с консенсус. Договарянето на ниво сектор
(двустепенно) и ниво агенция (тристепенно) се провежда отделно, като се водят преговори по едни и същи въпроси, в рамките
на ограничения, установени от споразумения на по-високо равнище. Министерството на труда, което председателства Върховния съвет, отговаря и за координацията на отделните нива.58
В Италия през 1993 г. като последица от децентрализацията на
държавната администрация е създадена Агенция за представителство на публичната администрация в процеса на колективно
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A. Кардосо и Дж. Гиндин: Индустриални отношения и колективно договаряне: Аржентина, Бразилия и Мексико в сравнение, Работен документ № 5, МОТ, Отдел по
индустриални и трудови отношения (Женева, МОТ, 2009 г.), стр. 15.

57

A. Кардосо и Дж. Гиндин: Индустриални отношения и колективно договаряне: Аржентина, Бразилия и Мексико в сравнение, Работен документ № 5, МОТ, Отдел по
индустриални и трудови отношения (Женева, МОТ, 2009 г.); Дж. Бонифацио и Г.
Фаливене: Сравнителен анализ на трудовите правоотношения в Латинска Америка:
Аржентина, Коста Рика, Мексико и Перу (Каракас, Вътрешна американска банка за
развитие, Латиноамерикански център за развитие на администрацията, 2002 г.);
M. Уегман: Колективно договаряне на вноските за цивилните служители от федералното правителство на Република Аржентина, XV международен конгрес (CLAD)
относно реформата в публичната администрация, Санто Доминго, Доминиканска
република, 9 - 12 ноември 2010 г.
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Закон № 18508 от 26 юни 2009 г., членове 10-14.
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договаряне (ARAN), която представлява правителството в процеса на колективно договаряне в публичния сектор със синдикалните организации. Договарянето става посредством определени отдели по договаряне, както национални, така и във всяка
децентрализирана държавна агенция. Представителството от
ARAN е задължително за някои отделни администрации като
министерства, училища, институции по здравеопазване и социална сигурност.59

“

ARAN действа като структура за [тези служители] ... Различните
администрации ... “получават инструкции” от ARAN по отношение на колективното договаряне на национално равнище, като за
тази цел учредяват и секторни комитети. Ще бъде създаден секторен комитет за всяка област на колективно договаряне - здравеопазване, местна власт, университети и нестопански публични органи (в т.ч. социална сигурност). По отношение на министерствата,
училищата и някои публични услуги (противопожарната служба и
няколко други), като “секторен комитет” ще действа председателят
на Министерския съвет, чрез Министерството на държавната администрация.

Всяка комисия, както и председателят на Министерския съвет
за централната държавна администрация, дава насоки и поставя цели за колективно договаряне, тъй като всяко споразумение
подлежи на подновяване, а ARAN има задача да поддържа актуална информация за хода на преговорите. Когато бъде постигнато съгласие относно проектоспоразумение, Агенцията трябва
да получи одобрение от комитетите по проектотекстовете му,
преди окончателното им подписване.
Законът предвижда секторните комисии да бъдат включени в
процеса по приемането на колективните споразумения и по
този начин установява взаимоотношения с ARAN, които в определена степен наподобяват връзката между основните/ членове
и представителите за договаряне в частния сектор.60
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Европейска федерация на синдикатите в публичния сектор: Колективно договаряне, профили на страните: Италия, http://www.epsu.org/r/471; „Преглед на децентрализираното договаряне в публичния сектор“ в EIROnline, март 2003, http://www.
eurofound.europa.eu/eiro/2002/12/ feature/ it0212209f.htm; и „Реформа на договарянето в публичния сектор на ниво агенция“, в EIROnline, ноември 1997 г., http: //www.
eurofound.europa.eu/eiro/1997/11/feature/IT9711217F.htm (всички URL-достъпни
27-ми октомври 2011).
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„Преглед на децентрализираното договаряне в публичния сектор“.
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5. Подходи и модели на договаряне
Позиционен модел
Тъй като колективното договаряне като институция възниква
в условията на враждебност, тя е заобиколена от състезателна
култура61. Някои страни вървят напред, като изграждат исторически пактове, превръщайки социалните антагонисти в социални партньори, но най-общо казано – и особено в обществата,
които се намират под влиянието на англосаксонския мироглед
– позиционното договаряне е размирно62. В действителност
анализаторите на изкуството за водене на преговорите предлагат списък с поведения при позиционното договаряне:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Предварително разработване на цели и устойчиви позиции
Надценяване на откритите позиции
Прибързано и публично поемане на ангажименти
Комуникиране чрез говорител
Давай възможно най-малко за това, което получаваш
насреща
Никога не „договаряй срещу себе си“
Винаги дръж другата страна извън равновесие
Използвай принудителни форми на сила
Мобилизирай подкрепата на членовете
Разделяй и владей от другата страна; Предпазвай
от същото твоята страна
Споразумение, което е прието с неохота, е знак за успех63

61

Проучване на ситуацията в Европа от времето на Средновековието до деветнадесети век – чрез записите на Джейкъб „държавните органи навсякъде са много подозрителни към организациите на работниците. Една от причините, поради която
те трябваше да потискат тези организации, беше загрижеността им за обществения ред, тъй като те много често се свързваха с размирици или насилие“, A. Джейкъбс: „Колективното саморегулиране“ в Б. Хепл: Създаване на трудовото право в
Европа (Лондон, Менсъл, 1986), стр. 197. Прогресът преминава през репресии, през
толерантност към (нееднозначно) признаване.

62

„Системата е [била е], и продължава да бъде състезателна, защото, когато е създадено колективното договаряне, се смяташе, че капиталът и трудът ще бъдат вечни
врагове или вечно в конфликт. Поради това системите от законови и подзаконови
норми, и федералните агенции като FMCS са създадени, за да отстранят конфликтите
от улиците и да ги насочат към колективното договаряне и законните стачки, локаута
или икономическия натиск.“ П. Хъртген (директор, Федерално бюро за помирение и
арбитраж на САЩ): Колективно договаряне и индивидуални права: променящата се
динамика за разрешаване на споровете на работното място, мемориални лекции на Хенри Кайзер, Правен център на Джорджтаунския университет, ноември 13, 2003, редактирани откъси, http://fmcs.gov/as- sets/files/Articles/Kaiser_Lecture.htm 27 Oct. 2011).
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Дж. Кътчер-Гершенфелд: „Какво означава процесът“, в T. Кочан и Д. Липски: Преговори и промяна (Итака, Ню Йорк, CornellUniversityPress, 2003), стр.143.
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Докато моделът на позициониране може да бъде разбираем в
своя исторически контекст и е широко функционален, то и неговите ограничения са също толкова лесни за идентифициране. Съвременните работни места се характеризират с колкото
споделени, толкова и противоположни интереси. Обширни изследвания и натрупан опит показват, че добрите работни места
– продуктивни, високопроизводителни организации, в които хората искат да работят – се характеризират с взаимоотношения
на доверие и уважение между всички заинтересувани страни64.
Позиционното договаряне може да обезкуражи съвместното
творчество и да пропусне да се възползва от значителния обхват
на едно предложение от взаимна изгода.
Показателно е, че стилът на преговори в някои бързо модернизиращи се страни възпроизвежда ключови елементи от историческия опит на постиндустриалните общества. Позиционното
договаряне – разгледано по-долу – се очертава като режим по
подразбиране. Настоящата публикация се надява да насърчи
страните в тези държави да проучат различни пътища още на
ранен етап от развитието на процеса по договаряне.

Модел на взаимната полза65
Развитието на алтернативни модели за водене на преговори през
последните години се определя по разнообразен начин – взаимни ползи, основано на интереси, двойно печелившо, приобщаващо и принципно договаряне. Този подход се стреми да насърчи продуктивните преговори, следвайки следните принципи:
64

Виж, наред с много източници, Дж. Роджърс и Л. Стрийк (Изд): Работнически съвети: Консултации, представителство и сътрудничество в индустриалните отношения
(Чикаго, Чикагският университет, 1995); Дж. Лемински: „Всичко, което винаги сте
искали да знаете за участието“, в Участието (Дюселдорф, Фондация Ханс Бьоклер,
1999), стр 46-50; Д. Хъл и В. Рийд: Просто най-добрите работни места в Австралия,
ACIRRT Работен документ № 88 (Сидни, Университет на Нов Южен Уелс, 2003 г.);
T. Кочан и П. Остерман: Взаимно печеливши предприятия (Бостън, Училище по
бизнес, Харвард, 1994); Дж. Гител: Начинът на югозападните авиолинии (Ню Йорк,
Макгроухил, 2003); Д. Уайз: Отвъд стените на конфликтите (Торонто, Ъруин, 1996
г.); и страхотно място за Институт по труда, http://www.greatplacetowork.com (посл.
ред. 27 октомври 2011).
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За дискусия, фокусирана изцяло в публичния сектор (в канадски контекст), виж Н.
Кавърли, Б. Кънингам и Л. Мичъл: „Размисли върху публичното секторно-ориентирано интегративно колективно договаряне: Условия, засягащи сътрудничеството
в рамките на преговорния процес“ в Трудови отношения (Глазгоу, Университет
Стратклайд, 2006 г.), Том 28, No. 1, стр. 62.
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■

■
■
■

■
■

внимателна преценка на собствените и на интересите и
нуждите на другите страни, отколкото упорито налагане
на предварително изградени позиции за преговори;
високо ниво на обмен на информация;
опити за „увеличаване на пая“ през следващия цикъл от
преговори, преди да бъде нарязан;
творчески изработени варианти, които насърчават споделените интереси и съвместяват различните или противоположни интереси;
решаване на проблеми; и
реализация, която има значение за процеса.

Моделът на взаимната полза се превръща в един мощен процес
на колективно договаряне, като алтернатива на икономическата
мощ, на която страните разчитат, независимо дали се упражнява от работодателя, работниците или техните представители.
Теорията е, че:
има сила в развиването на добри работни отношения:
там където страните изградят отношения на доверие и
уважение, те могат да преговарят една с друга по-безопасно и да влияят една на друга по-креативно и на реципрочна база;
■ има сила в разбирането на интересите: колкото повече се
разбират притесненията на другата страна и се доверяват
собствените, толкова повече нарастват перспективите за
сключване на споразумение, което да удовлетвори интересите и на двете страни;
■ има сила в изработването на елегантно решение: споделянето на информация и реалната ангажираност помагат
за изработването на варианти и впоследствие решения,
които в противен случай никога не биха били открити;
■ има сила в ангажираността: ако едната страна е готова
да се отдаде и да повярва, че и другата страна е готова на
същото, може да бъде постигнато много повече в процеса на договаряне на споразумение66.
■

66
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Виж Р. Фишер, У. Юри и Б. Патън: „Силата на преговорите: Елементи на способността за влияние върху другата страна“, в Л. Хол (ред.): Стратегии за водене на преговори за взаимно печалба (ТаузандОукс, публикация Сейдж, 1993), стр. 6 и следв.,
частично възпроизведени тук.
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Разликите между позиционното договаряне и договарянето при
взаимна полза са обобщени в долната таблица.
Таблица 1
Позиционни преговори

Договаряне, основано
на интереси¹

Основният акцент е да се даде
възможно най-малко, като се
получи възможно най-много

Основният акцент е да се
гарантира, че интересите на
всяка страна са разгледани

Страните се подготвят поотдел
но, като всяка предварително
набелязва проект на цели в една
отворена позиция

Страните се подготвят заедно,
като договарят основните
правила и процедури на работа

Тези позиции са под формата на
“списъци с желания”. Страните
често поставят на масата на
преговорите „нереални“ позиции,
които могат впоследствие да
“признават”

Страните се подготвят
поотделно, дискутирайки
интересите си със своите
членове

Те също така подготвят точки на
съпротива, над или под които те
не са готови да отидат

Ако членовете представят
позиции, преговарящите ги
превръщат в интереси

Преговорите се провеждат
от двете страни на масата, с
прекъсвания за обсъждане на
отделни казуси; вариантите се
проверяват на частни сесии

Те подхождат към процеса на
договаряне непредубедено,
каквото трябва да бъде и
крайното споразумение

Ако страните преминават
обучение за водене на
преговори, то се провежда
поотделно

Преговорите са под формата
на една група със случайни
прекъсвания за отделни срещи;
вариантите се обсъждат открито
в съвместни сесии

Преговорите започват с изказва
не на позициите и следват поредица от оферти и контраоферти с
чести отлагания и сривове

Ако страните прилагат
договарянето, основано на
интереса за първи път, те
преминават съвместно обучение

Информацията се съхранява
“строго” и може да бъде
разкрита само под натиск или с
цел налагане на съгласие

Преговорите започват с
дискусии около един въпрос
и всяка страна подчертава
интересите си по този въпрос,
след което следва разрешаване
на поставения проблем
39

Решенията се вземат чрез
компромиси или под натиск

Информацията се споделя
открито и обикновено проучва
нията се правят съвместно

Основно включва мениджъри
по индустриални отношения и
представители на синдикатите

Решенията се вземат с
консенсус, след като страните
са постигнали договореност въз
основа на обективна оценка на
вариантите

Говорителите представят
ключовите позиции и ходове

Възможност за участие на
по-широк кръг участници, вкл.
такива, притежаващи експертни
знания по важни теми

Всяка страна се опитва да държи Говорителите очертават
другата под напрежение чрез
ключовите интереси, но участват
силови тактики
всички членове
Страните използват посредник,
когато изпаднат в затруднено
положение

© ILO/J.Maillard

¹
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Страните се договарят да не се
използва натиск като лост за
преговори

Източник: БаретДж. и Дж. О’Доуд Договаряне на основата на интереси –
Наръчник на потребителите (Tрафорд, 2005 г.), стр.39.
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Другият начин за постигане на тези резултати е в рамката на
„преговорите от взаимна полза“, обяснени в долния прозорец.

Наръчник за преговори от взаимна полза
1. Среща за предварително договаряне
■ съгласие относно обща цел на преговорите
■ съгласие за водене на преговори, които да се основават,
доколкото е възможно, напотребностите на страните
■ споделяне на собствените нужди, интереси, страхове, опасения
и очаквания
■ стремеж да бъдат разбрани нуждите, интересите, страховете,
притесненията иочакванията на другата страна
■ изясняване на въпросите, които ще бъдат договаряни, включително спорните въпроси• разрешаване на всякакви въпроси,
които могат да улеснят договарянето, по единкултурен начин
■ съгласие относно датата, часа и мястото за първия тур от преговори
2. След срещата за предварително договаряне,
но преди започване на самите преговори
■ определяне на състава на преговарящия екип и постигане на
съгласие относноосновните правила за поведение на екипа
■ споделяне с членовете на нуждите, интересите, страховете,
опасенията и очакваниятана другата страна
■ яснота относно стойността на едно ранно определяне на очакванията на членовете
■ генериране на творчески възможности за задоволяване на
потребностите, интересите,страховете, притесненията и очакванията на другата страна
■ търсене на възможност за получаване на гъвкав мандат от
членовете, който дапозволява задоволяване на исканията на
другата страна и да не създава пречки задоговаряне, основано
на потребностите
■ устояване на желанието за поставяне на позиционни искания,
вместо предложения,основани на потребностите
■ набиране на колкото е възможно повече информация, така че
да послужи заобосноваване на собствените нужди и да помогне
при идентифициране на нуждите надругата страна
■ определяне, както на собствените, така и най-добрите варианти за постигане наспоразумение (BATNA)¹ на другата страна и
укрепване на собствените, ако е възможно
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3. В началото на преговорния процес
■ приветствие към другата страна в преговорите
■ представяне на собствения екип
■ уреждане на въпросите, свързани с обслужване на процеса,
включително:
начален и краен час
кафе (чай) паузи и обедна почивка
правилата за тютюнопушене
обикновен дрескод
определяне на ограничения за прекъсвания, включително
изключване на мобилните телефони
■ съгласие с основните правила, включително, че участниците:
ще следят, доколкото е възможно процеса на договаряне
ще се опитват първо да разберат и след това да бъдат разбрани
ще слушат внимателно
ще говорят, когато им дойде реда и няма да се прекъсват
един друг
могат да бъдат уверени, но учтиви и почтителни един към друг
■ съгласие относно основните правила за провеждане на отделни
срещи, включително, че:
страните могат да поискат срещи по определени въпроси по
всяко време
срещи ще се провеждат само, ако едната страна е напълно
запозната с въпросите, които се повдигат от другата страна
страната, която иска среща по определен въпрос, ще излезе
от стаята
страната, която иска такава среща, трябва да посочи, колко
време би отнела срещата
ако се окаже, че срещата ще отнеме повече време от очакваното, страната, която я е поискала, уведомява другата страна
и посочва нов краен час
препотвърждаване на поетия ангажимент за договорената
цел на преговорите и за провеждане на преговори на основата на потребностите
съгласие, че всичко казано по време на преговорите, ще бъде
извън протокола, освен ако не е уговорено друго
потвърждение, че ще се водят обобщени протоколи, вкл. отразяващи присъствието на страните, повдигнатите и разгледани въпроси и постигнатите споразумения, и какво предстои
след всяко заседание
потвърждение, че протоколът ще бъде разпространен до
всички участници в срещата в разумен период от време след
заседанието.
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4. Изясняване и развитие на разбирането на проблемите
и за двете страни
■ първата страна да представи нуждите, интересите, страховете, опасенията, очакванията и предложенията си
■ рамкиране на проблемите по съвместим и решим начин
■ втората страна да представи нуждите, интересите, страховете, опасенията, очакванията и предложенията си
■ рамкиране на проблемите по съвместим и решим начин
■ цялостно изследване на потребностите, интересите, страховете, тревогите и очакванията на двете страни
■ списък и съгласие по всички въпроси за преговори
■ съгласие за поредността на въпросите, които ще бъдат разгледани
(да се обмисли вариант за започване с по-лесни въпроси, със спешни
въпроси или с такива въпроси, които ще помогнат за изясняването на
другите въпроси)
■ ако е необходимо, страните да предоставят информация една на друга,
която би била полезна за разбиране на поставените въпроси
■ да се продължи изясняването на въпроси по отношение на специалните нужди, интереси, страхове, очаквания и опасения
■ насочване и фокусиране на дискусиите
■ идентифициране на областите от общ интерес и на противоположните
интереси
5. Разработване и избор на възможности за постигане
на споразумение
■ разглеждане на въпросите един по един, генериране на възможно наймного начини за задоволяване на нуждите на всяка страна и „уголемяване на пая“
■ изработване на варианти без поемане на ангажимент
■ използване на критерии и стандарти като основа за оценка и избор на
вариантите
■ анализ на различните възможности, с цел да се провери, кои от тях
страните могат да приемат
■ търсене на оказване и приемане на влияние
■ разделяне и интегриране на въпросите, ако е необходимо
■ обмисляне на възможностите за обвързване и търговия на въпроси
■ опитване на хипотези „Какво става, ако ..?“
■ обмисляне създаването на под-групи /екипи за изпълнение на задачи/
комисии за разработване на предложения
■ обмисляне използването на един единствен документ, с цел постигане
на консенсус
■ запазване на ориентировъчни и условни варианти, докато не са договорени всички въпроси
■ идентифициране на области на съгласие
■ обединяване на приемливите варианти в едно цялостно споразумение
■ минимизиране на формалностите и водене на отчетност докато не бъде
постигнато споразумение
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6. Постигане на споразумение
■ изготвяне на споразумение
■ взаимно разбиране на условията на споразумението
■ уточняване на това кой, какво, къде, кога и как ще прилага споразумението
■ определяне на условията за оценка, прилагане и проследяване действието на споразумението
■ обмисляне на процедура по докладване изпълнението на споразумението, включително концепция за съвместно изказване на членовете
■ включване на процедури в случай на застой на преговорите
■ в случай че достигането на финален текст на споразумението е трудно,
обмисляне на възможност за договаряне на принципни споразумения,
ориентировъчни споразумения, временни споразумения, частични
споразумения, споразумения по целите или споразумения относно
процедурите
■ въздържане от позиционно договаряне, доколкото е възможно
■ в случай че достигането на финален текст на споразумението е трудно,
тогава е препоръчително страните да положат усилия за намиране на
компромис, да си вземат почивка, да обсъдят алтернативни начини
за постигане на споразумение, като например включването на трета
страна, да отсеят това, което е договорено и да стеснят дискусионните
въпроси.
Източник: Международен център за обучение на МОТ: Съвместно обучение на членове на синдикални организации и мениджъри относно техниките на водене на преговори и за социалните
партньори относно предотвратяването на конфликти и воденето на преговори, Пакет обучения,
юни 2005 г., стр. 53-56.
¹ “BATNA” Отнася се до залитане-назад на една от страните, ако преговорите завършат неуспешно – другите възможности, които съществуват. Често това е ключът към разбирането
на компромисите, които всяка страна трябва да направи. Определението BATNAs включва
внимателното проучване на основаните на силата и правата алтернативи за всяка страна
с цел постигането на споразумение. BATNAs са отправна точка за всички преговори.
Реалистичното разбиране на собствените и на другите страни методи на BATNAs е от
жизненоважно значение за определяне на силата за водене на преговори при всеки процес
на договаряне.

Смесен модел
Не всички страни, които намират позиционния модел за ограничаващ или дисфункционален, са готови да прегърнат алтернативата му за провеждане на договаряне, основано на взаимни
ползи. Може да има няколко причини за това, като например ако
изискваните нива на доверие, не дават възможност за споделяне
на обширна информация; управителните органи или членовете
не знаят достатъчно за алтернативния модел, за да го подкрепят;
необходими са повече независими отношения между страните,
за да се избегне съвместен вариант на действие и така нататък.
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Въпреки тези видове резерви, страните могат да предпочетат
да приемат елементи от процеса на договаряне при взаимна
полза по селективен начин. Така например методи за решаване
на проблеми въз основа на интереси се използват за справяне
с възникнали в хода на преговорите въпроси, които са с по-интегративен характер, като например обучение, професионален
и личен живот, здраве и безопасност на труда и средата на работното място, докато позиционните методи на договаряне са
все още характерни при определяне на принципни въпроси по
разпределение на благата: като заплати и осигуровки.
Огромната подкрепа за прагматизма понякога кара страните да
възприемат по-хибриден подход. „Модифицирано традиционно
договаряне“ или „смесено договаряне“ вече се предлага от Федералната служба за посредничество и помирение в Съединените щати и се използва от независими посредници и в страни
като Австралия и Южна Африка.
С цел да предложат на страните колкото е възможно повече възможности и гъвкавост, посредниците на Федералната служба за
посредничество и помирение в Съединените щати разработват
смесен модел на „традиционния“ (позиционен) и модифициран
(изменен) традиционен модел на договаряне, известен като „Засилено сътрудничество при воденето на преговори“ (ECN):

“

ECN се намира между традиционното договаряне и [Модифицираното традиционно договаряне] MTД в последователността
на договорния процес, създавайки по този начин пълен набор от
възможности за решаване на спорове, които посредниците да усъвършенстват. ECN поставя ясни цели. То трябваше да бъде прост
метод: да не изисква усилено обучение; да не се меси в нормалната структура на комисиите на страните за водене на преговори; да
насърчава комуникацията и разбирането на интересите, които се
крият зад поставените въпроси; и да усъвършенства традиционния
процес на договаряне ...
ECN грубо може да се опише като тристранен процес: (1) посредник
– улеснява подготовката и обмена на въпроси; (2) подготовка и обмен на предложения; и (3) традиционно колективно договаряне“67

67

  Ц. Бромър, Г. Бъкингам и С.Льофлер: Кооперативни стилове на договаряне във Федералната служба по посредничество и помирение в Съединените щати: движение
към избор (Вашингтон, окръг Колумбия, Федерална служба за посредничество и
помирение, 2002 г.), стр.32 http://admin.fmcs.gov/assets/files/Arti- cles/Pepperdine/
CBStylesatFMCS.pdf (27-ми Октомври 2011 г.).
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Консултации и договаряне
Чрез консултации социалните партньори не само споделят информация, но също така се ангажират в по-задълбочен диалог
по въпросите, които са повдигнати. Докато самата консултация
не съдържа в себе си правомощия за вземане на решения, тя
може да се превърне в част от такъв процес68. Консултациите
изискват ангажираност от страните чрез размяна на мнения,
които могат да доведат до по-задълбочен диалог. Много институции използват консултации и обмен на информация, а някои
от тях притежават правомощия да сключват обвързващи споразумения. Институциите за социален диалог, които нямат такъв
мандат, често предоставят консултантски услуги на министерства, законодатели, политици и други органи с правомощия да
вземат решения.69
Препоръка (№ 113), 1960 г. на МОТ относно процеса на консултиране (на секторно и национално равнище) установява мерките,
които трябва да бъдат взети, за да се насърчат ефективните консултации и сътрудничество между публичните органи и организациите на работниците и работодателите, без никаква дискриминация срещу тези организации. Консултациите трябва да се
стремят да гарантират, че публичните органи ще търсят мненията, съветите и съдействието на тези организации, по-специално
в подготовката и изпълнението на закони и подзаконови актове,
засягащи техните интереси70. В допълнение Комитетът за свободата на сдружаване и Комитетът на експертите по прилагането
на конвенциите и препоръките на МОТ заявяват, че когато едно
правителство се стреми да промени структурите за договаряне,
в които то самото действа директно или индиректно като работодател, е особено важно да се следват адекватно процесите на
консултации, така че всички въпроси да могат да се обсъдят от
всички заинтересовани страни. Такива консултации означават,
че те са извършени добросъвестно и страните са разполагали с
всички необходими данни, за да вземат информирани решения.71
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Дж. Ишикава: Основни характеристики на социалния диалог на национално равнище: Книга за социалния диалог (Женева, МОТ, 2003 г.).
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Виж още: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/sd/index.htm (27 октомври 2011 г.).
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Пар. 1 и 3.

71

МОТ: Преглед на решенията и принципите на свободата на сдружаване на управителния орган на Комитета за асоцииране на МОТ, пета (ревизирана) версия (Женева, 2006 г.), Параграфи 1068 и 1086.
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Консултации относно промени в реда и условията
за наемане на работа
В миналото се наблюдава тенденцията, когато работодателите (мениджърите) взематедностранно решение, което влияе на интересите на работниците, да предизвикаттяхната реакция, включително
предприемането на индустриални действия. Вдействителност някои от първите законодателни актове в областта на индустриалнотоправо от началото на ХХ век, включват разпоредби за „запазване
на статуквото“,предназначени да контролират и дори да дерогират
едностранните действия.1
Австралийският Закон за справедливи условия на труд от 2009 г.
също така предвиждакато модел за консултации включването на
условията на работа в арбитражните иколективните споразумения,  
които регулират пазара на труда. Типичен е изразът за товазадължение във висшето образование:

Консултации относно значителна промяна
на работното място
Работодателят трябва да уведоми
(а) В случаите, когато работодателят е взел определено решение
за извършване назначителни промени в производството,
програмата, организацията, структурата илитехнологията и е
вероятно промените да имат значително въздействие върхуслужителите, той трябва да уведоми служителите, които могат
да бъдат засегнати отпредложените промени, както и техните
представители, ако има такива.
(б) Значителните ефекти включват прекратяване на трудовото
правоотношение, големипромени в състава на работната сила,
в обема на работата, или в необходимитеизисквания за заемане на работата; премахване или намаляване на възможностите
зазаетост, промяна на работното време; необходимостта от
преквалификация илипрехвърляне на служители на друга работа или на други работни места; ипреструктуриране на работните места. Решение, което изисква изменение на някои оттези
въпроси, се счита за имащо значителен ефект.
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Работодателят трябва да обсъди промяната
(а) Работодателят трябва да обсъди със засегнатите работници и
служители и технитепредставителни, ако има такива, въвеждането на промените, предвидени в точка 8.1,ефектите, които тези
промени вероятно ще окажат върху тях и мерките запредотвратяване или смекчаване на неблагоприятните последствия от
подобни промениза работниците и служителите, както и трябва
да обърне своевременно внимание навъпросите, повдигнати от
служителите и/или техните представители във връзка спромените.
(б) Дискусиите трябва да започнат най-рано, след като работодателят е взел окончателнорешение за промяна.
(в) За целите на провеждането на консултациите, работодателят
трябва да предостави вписмен вид на засегнатите работници
и служители и техните представители, ако иматакива, цялата
необходима информация за промените, включително естеството напредложените промени, очакваните ефекти от промените
върху работниците ислужителите и всички други въпроси, които
биха могли да окажат влияние върхуработниците и служителите при условие, че работодателят не е длъжен да разкриваповерителна информация, чието разкриване би противоречало на
интересите му.4
1

2
3

© ILO/J.Maillard

4
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Виж например канадският Закон за разследване на индустриалните спорове от
1907 г.и Трансваалският закон за индустриални спорове от 1909 г..
Директива 2002/14/ЕО.
Регламент за информиране и консултиране на работниците и служителите 2004 –
Ръководство DTI 2006 г., достъпен на адрес www.berr.gov.uk/files/file25934.pdf.
Клауза 8 на Висшето образование в индустрията – Генерален щаб – 2010 г.
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Промяна на начина на мислене
По отношение на работодателите и синдикалните организации
в публичния сектор, за да се извлекат изгоди от модела за намаляване на споровете в процеса на колективно договаряне, трябва да настъпят две съответстващи си промени в мисленето:
■

правителствата трябва да признаят напълно
синдикалните организации за колективно договаряне
и свързаните с него цели за поемане на ангажименти;
представителната роля на синдикалните организации,
произтичаща от принципа на свобода на сдружаване,
трябва да се зачита изцяло.

В някои страни правото на свобода на сдружаване е регламентирано от конституционното право, което му придава по-висок
правен статут, отколкото притежават обикновените закони, което го прави фундаментално право. Други страни регламентират
подробно мястото на синдикалните организации и правото им
да участват в колективното договаряне, с обикновени закони. В
допълнение, някои държави въвеждат международни трудови
стандарти като C 151, което ги задължава да спазват тези права
по силата на конституционен или законен мандат.72
Например в Аржентина, Бразилия и Мексико, трудовото право е залегнало в Конституцията, като установява: официални
стандарти за колективно договаряне, включително представителството на интересите и посредничеството при спорове, субективни права, свързани с условията на труд (включително
възнагражденията и здравословните условия на труд) и ролята на държавата като пазител, признавайки слабата позиция
на работниците, действията и обема на представителството
на синдикалните организации. Въпреки че точното съдържание и формулировката на разпоредбите се различават в трите
държави, правните норми и в трите включват следното: работно време, забраната за полагане на нощен труд от жени и
млади хора, минимална възраст за постъпване на работа, право
на един почивен ден седмично, специални права за жените по
време и след бременност, определяне на минимална работна за72

Някои примери на разпоредби относно свободата на сдружаване могат да се намерят на http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm (27 октомври
2011 г.).
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плата на базата на основните нужди на работник, който е глава
на семейството, равно заплащане за равен труд, гарантиране на
възнаграждението, ограничения за извънреден труд, право на
жилище и образование, отговорност на работодателя за трудови
злополуки и професионални заболявания, минимални стандарти за безопасност и здраве, право на сдружаване на работниците/ служителите и работодателите, право на стачка, тристранни
органи за разрешаване на спорове, трудови съдилища, обезщетение за незаконно уволнение и неотменимият характер на трудовите права.73
Синдикалните организации в държавната администрация
трябва да излязат от своята традиционна роля на
„защитник“, като приемат и ролята на „сътрудник в
организацията“, като след това бъдат в състояние да
управляват успешно тази двойна роля74. Това изисква,
наред с другите неща, лидерите и преговарящите да
бъдат запознати с новите възможности в колективното
договаряне.

©ILO/M.Crozet
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A. Кардосо и Дж. Гиндин: Индустриални отношения и колективно договаряне: Аржентина, Бразилия и Мексико в сравнение, Работен документ № 5, МОТ, Отдел по
индустриални и трудови отношения (Женева, МОТ, 2009 г.).
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Виж Т. Хазард, Д. Григорий и Р. Скот (изд.): Стратегически синдикализъм и партньорство: Бокс или танци? (Хаундмилс, Хемпшир, Великобритания, ПолгрейвМакмилан, 2004) и ЕПМУ, ДЛУ и M. Огдън: Изграждане на високо производителни
работни места: подход на Съюза (Нова Зеландия, Център за висока производителност на труда, 2010 г.).

Ръководство за колективно договаряне и разрешаване на спорове
в публичната администрация

Уроци за договарянето в публичния сектор
От първостепенно значение е да бъде взето под внимание предотвратяването на споровете, когато се определят мерки или
се укрепва колективното договаряне на трудовите отношения
в публичния сектор. Някои модели на колективно договаряне
могат да предотвратят конфликтите по-добре от други. Въпреки това мерките, насочени към взаимни ползи, е по-вероятно
да донесат удовлетворение от работата, и да създадат ефикасни и надеждни обществени услуги. Този процес изисква
много внимателно вземане на решения от страна на правителството и синдикалните организации, когато те разполагат
с възможности да създават или подновяват подходите си за
договаряне.75

Конвенция № 154 и публичната администрация75
Конвенцията признава, че колективното договаряне в публичната
администрация е различно от другите видове икономическа активност. Това е така, защото условията за обслужване са предназначени обикновено за постигане на еднородност. Тези условия обичайно са приети от парламент и се прилагат към всички държавни
служители. Те често съдържат изчерпателни правила за правата,
задълженията и условията на услугата, което остава много малко
място за преговори и за да бъдат изменени, изискват законови промени. Следователно преговорите са често централизирани.
Уникалното положение на публичния сектор в колективното договаряне е резултат и от неговото финансиране. Заплатите и другите условия за наемане на държавни служители имат отражение
в държавните бюджети. Бюджетите се одобряват от органи като
парламенти, които не винаги са преки работодатели на държавните служители. Преговорите с финансови последици по отношение
на публичния сектор, следователно, са често централизирани и под
властта или контрола на външни органи, като финансови министерства или междуведомствени комисии.
Тези аспекти се допълват от други въпроси, като например определянето на елементите, по които може да се договаря, компетентността на различни държавни структури, както и определянето на
договарящи страни на различни равнища.
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Възпроизведена от С. Олни и M. Руеда: Конвенция № 154: Насърчаване на колективното трудово договаряне (Женева, МОТ, 2005 г.), стр. 14.
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Специални условия
Въз основа на тези въпроси, член 1 (3) от Конвенцията позволява
„специални условия“ на приложение, които могат да бъдат определени от националните закони или подзаконови актове, или от практиката в публичните отношения на страната. Специалните условия
биха могли да включват:
■ парламент или компетентна бюджетна институция, които определят по-високи или по-ниски лимити за договаряне на заплатите,
или установяват цялостен бюджетен пакет, в рамките на който
страните могат да договарят парични или стандарти клаузи;
■ законодателни разпоредби, даващи на финансовите власти правото да участват в колективното договаряне заедно с прекия работодател;
■ хармонизиране на съгласувана система за договаряне с нормативна рамка, което се среща в много страни;
■ първоначално определяне от законодателния орган на правила,
които се отнасят до предметите, по които може да се договаря,
на какви нива може да се провежда колективно договаряне или
кой може да притежава качество на преговаряща страна. Определянето на правила следва да бъде предшествано от консултации с организациите на държавните служители.

Позиционното договаряне: ахилесовата пета
на публичния сектор
Договарянето в публичния сектор понякога е кратко. Предварително определените бюджетни позиции, установени от
министъра на финансите и длъжностните лица в държавната хазна, които определят числата по различни цикъл и динамика, могат да бъдат представени на масата. Положението е още по-тежко, когато позициите са обявени публично;
с други думи, прекалено втвърдени, за да бъдат защитени.
Това насърчава синдикалните организации да реагират, като
поставят множество завишени искания, които впоследствие
при преговорите да бъдат значително намалени, за да бъдат
удовлетворени.
Поради това не помага, ако самият процес на преговори бъде
прескочен чрез използването на политически и финансови ресурси, като решенията се вземат под натиск без постигането на
оптимален резултат в колективното договаряне и социални ре52
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зултати. В тази обстановка, информацията се предава пестеливо
и тактически, а не изчерпателно или прозрачно. Договарянето
на добра воля и споразуменията, носещи взаимна печалба, стават много трудно постижими.
Страните обаче трябва да признаят, че колективното договаряне отразява функционирането и оценката на по-широкия демократичен процес. Вместо засилване на процесите за вземане на
решения от политическо или финансово естество, трябва да се
постигне оптимален модел на преговори, медиация и ако е необходимо арбитраж, на който да е позволено да поеме по помалко ограничаващ курс. Това е до голяма степен въпрос на последователност и координация, произтичащи от разбирането за
това, как институциите за договаряне могат да постигнат своя
най-добър социален принос.
Договарянето при взаимна печалба изисква всяка страна да обсъди много внимателно своите и на насрещната страна интереси или нужди, преди да предложи решение на въпросите, защото предопределеният ангажимент с ранни отговори може да
изглежда самонадеян. То отрича споделеното участие не само
при намирането на решение, но и на самия проблем. То може
дори да предизвика пренебрежителна реакция.
Отличителната и най-полезна черта на договарянето при
взаимна полза включва съвместно проучване на въпросите,
като вариантите може да се създадат и да се претеглят в една
творческа и защитена среда, в която да се получат отлични
резултати.
Затова страните в най-добрия случай трябва да започнат преговорите без позиции, но с ясно изградени интереси и проблеми,
и да притежават гъвкав мандат.
За да се достигне в крайна сметка до оптимални и рационални
решения, те трябва да бъдат взети на база на цялата релевантна информация. Поради тази причина също така е много важно
максималното разкриване на информация, което е въпрос на комуникация, основана на доверие и добра воля.
Конвенция № 154 разглежда по-гъвкава алтернатива на позиционната последователност:
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(i) Служителите на държавната хазна или финансовото министерство осигуряват на преговарящите от страната на държавната власт “насочващи параметри” относно размера на
заплатите във връзка с предстоящия процес на договаряне,
като параметрите са в съответствие с бюджетното планиране76. Тези параметри могат да се състоят от гъвкави диапазони за увеличение на средствата за работна заплата или
общата цена на договора.
(ii) Договарянето протича, като страните имат достъп до ключови предварителни анализи и данни. По време на преговорите се възприема подход за разрешаване на проблемите,
при максимална взаимна полза за страните.
(iii) Временно договореният резултат може да бъде в рамките
на или извън обхвата на предварително зададените параметри. В последния случай, преговарящите трябва съвместно
да аргументират избора си пред държателите на портфейла. Ако аргументът е успешен, временната договореност се
одобрява. Ако не, страните се отказват или модифицират
постигната ориентировъчна сделка или една или повече
от страните постоянстват за запазването й чрез законни
средства, включително договорените механизми за разрешаване на спорове: като посредничество, арбитраж или
посредством използване на силата на пазара на труда (виж
по-долу).
Дори ако позиционното договаряне за пари е неизбежно, страните могат да подходят към непаричните аспекти на дневния
ред на договарянето по по-решаващ проблемите път. Когато
държавните работодатели не могат да бъдат отказани от предначертания път, по-гъвкаво настроените преговарящи често
76

54

Виж МОТ: Свобода на сдружаване и колективно договаряне (Женева, 1994), ал. 263:
„По мнение на Комитета [от експерти по прилагане на конвенциите и препоръките],
законодателни разпоредби, които позволяват на парламента или на компетентния бюджетен орган да определят горна и долна граница за размера на възнагражденията, в рамките на която може да се договаря, или да определят цялостен
„бюджетен пакет“, в рамките на който страните могат да договарят финансови
или стандартни клаузи, или такива, които дават право на финансовите власти да
участват в колективното договаряне заедно с прекия работодател, са съвместими
с Конвенцията [98], при условие че признават значителната роля на колективното
трудово договаряне.“ Виж също извлечение от С. Олни и М. Руеда: Конвенция №
154: Насърчаване на колективното договаряне (Женева, МОТ, 2005 г.), възпроизведена в Кутия № 1.

Ръководство за колективно договаряне и разрешаване на спорове
в публичната администрация

откриват други области, по които да търсят съгласие като баланс между работата и личния живот, организацията на работа и дори съвкупното разпределение на заплащането по един
творчески начин, който по най-добър начин да обслужи или
съвмести съответните интереси77.
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В действителност въпросите, обхванати от колективното трудово договаряне, се
променят във времето съобразно промените на пазара на труда. Днес договарянето може да покрие теми като дистанционната работа, трудови правоотношения, защита на личните данни и алтернативни механизми за уреждане на спорове. Също
така, в някои страни договарянето може да включва и въпроси в областта на кариерното развитие, свободното време, обезщетенията, системите за оценяване, различни бонуси/възнаграждение според постигнатите резултати, отпуск по семейни
причини, пенсионни схеми и обучение по време на работа; в Канада се обръща
все повече внимание на разпоредбите за медицинско обслужване и допълнително
пенсионно осигуряване. В допълнение, все по-разширяваща се тема са компромисните пакети, включващи компромиси, съгласувани със синдикатите в замяна
на ангажимент от страна на работодателите да запазят производството и работните места в съществуващите обекти. В такива пакети могат да бъдат договорени отстъпки по отношение повишаването на заплатите, работното време и други
придобивки в замяна на сигурност на работното място. Тясно свързани с този вид
споразумения са така наречените гъвкави споразумения, чрез които се избягват
съкращения, както и споразумения за заетост и конкурентоспособност. Такива
споразумения могат да включват редица въпроси, свързани с ограничаването на
разходите, както и работното време, организацията на работа и гъвкавостта на
уменията. Въпреки това съществуват противоположни гледни точки относно целесъобразността и въздействието на такива споразумения (МОТ: Свобода на сдружаване в практиката: Поуки, Международна конференция по труда, 97-ма сесия, 2008
г., стр. 23-25). Доклад за договарянето на заплатите, 2008, публикуван от Института на труда и научните изследвания (LaRRI), излага тезата, че синдикалните организации трябва да се отдалечат от традицията да договарят само заплащането
на труда, и да включат и други придобивки като жилища, транспорт, медицински
застраховки и така нататък, което в крайна сметка ще доведе до подобряване на
цялостното благосъстояние на работниците и техните семейства. Затова докладът
насърчава работниците и техните синдикати не само да се съсредоточат върху подобри трудови договори, но сериозно да обмислят алтернативни икономически и
социални политики за справяне с предизвикателствата на масовата безработица
и бедността. (Увеличение на разликата във възнагражденията в Намибия: Доклад
за договаряне на заплатите, 2008 г., Институт на труда и научните изследвания
(LaRRI), септември 2009 г., стр. 27-28).
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6. Подготовка за договаряне
Каквито и да са формалните елементи на всяка установена
рамка за договаряне, начинът, по който страните организират
процеса на договаряне, може да повлияе на резултатите от този
процес.
Договарянето в публичния сектор, по разбираеми причини, се
характеризира със своя политически характер78. Също така, при
договарянето в публичния сектор доминират високите очаквания и оптимизъм от спорещите страни. Това може да предизвика гняв и разочарование в случаите когато очакванията не могат
да се реализират на масата на преговори.
Професионализъм в исканията по време на преговори, а
именно:

“

Действайки да гарантират, че са включени правилните страни в
правилната последователност, за да се справят с правилните въпроси, които ангажират правилния набор от интереси, на правилната маса или маси, в точното време, и посрещайки правилните
последствия от излизането от преговорите, ако няма сделка.79

Това налага да се гарантира, че на преговорните заседания
присъстват синдикални организации и държавни служители,
които представляват интересите на тези, които споразумението ще засяга. Също така, че всички въпроси, които засягат правителството и работниците, в рамките на законово установените параметри, са разгледани внимателно. Това предполага и
че представителите в процеса на договаряне се отнасят един с
друг добросъвестно, и че моментът за подновяване на връзката
е узрял.
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Трудовите отношения в публичния сектор се характеризират с прекомерен външен
политически контрол на ресурси и дейности (Г. Касал и Дж. Тенкоранг: Трудовите
отношения в публичния сектор: Сравнителен общ преглед, документ № 17, МОТ Социален диалог, трудово и административно трудово право (Женева, МОТ, 2008 г.),
стр. 1-2).
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Д. Лакс и Дж. Себениус: 3-D преговори (Бостън, Училище по бизнес Харвардпрес,
2006), стр. 12.
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Обучение на членовете
Ако на договарянето се гледа най-вече като на състезание, то
очакванията по отношение на процеса и на подходящите стратегии и поведения на преговарящите ще бъдат съответно повлияни. Ако преговарящите желаят да приемат алтернативни и
може би по-експанзивни подходи, те трябва да ангажират своите членове в процеса по проучване, обучение и съгласие с цел
печалба преди началото на всяко действително договаряне.
Гъвкав процес на договаряне

©ILO/M.Crozet

При позиционното договаряне, преговарящите обикновени са
ограничени от относително стегнати указания за договаряне. В
един по-широк процес преговарящите, на първо място, търсят
насоки за интересите, а не за позициите при общуването със
своите членове. В самото начало на преговорите, тяхната задача
е да си осигурят гъвкав мандат от своите членове.
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Справяне с кризи – Ирландски пример
В Ирландия, през декември 2008 г. правителството започва преговори
със синдикатите и работодателите за това как да се справят с финансовата криза в страната. През януари 2009 г. страните се споразумяват
за обща рамка, но по-нататъшните преговори за конкретното й изпълнение се сриват без постигане на споразумение. През март преговорите
са подновени, но отново не се постига споразумение. През декември
синдикатите дават свое предложение за справяне с кризата, но правителството го отхвърля и отправя контрапредложение, което включва
намаляване на заплатите: това е прието със законодателни промени
и влиза в сила на 1 януари 2010 г. Синдикалните организации са категорично против наложените мерки и в началото на 2010 г. започват
индустриални акции. През март 2010 г. преговорите отново се възобновяват и най-накрая, в края на м. март, страните постигат споразумение. Съгласно постигнатото споразумение не се допуска по-нататъшно
намаляване на заплатите от 2010 г. до 2014 г. и размерът на заплатите
трябва да бъде преразгледан през пролетта на 2011 г., и всяка година
след това, за да се провери дали направените в публичния сектор спестявания позволяват увеличаване на заплатите. В допълнение, намаляването на заплатите през 2010 г. няма да бъде вземано под внимание
за целите на изчисляване на пенсиите за пенсиониращите се през 2010
г. и 2011 г. Синдикалните организации се съгласяват да сътрудничат
изцяло при преразпределението в рамките на публичния сектор като
част от модернизацията на публичните услуги, което включва и намаляване числеността на персонала. Може да се каже, че без това доста
сложно и абстрактно споразумение, за страните би било много трудно
да възобновят преговорите и да постигнат решение.
Източник: Грешна цел – как правителствата карат работещите в публичния сектор да
плащат за кризата. Доклад, изготвен от Отдела за изследвания на труда, поръчан от
Европейската синдикална федерация на работещите в сектора на обществените услуги (EPSU) и финансиран от Европейската комисия, 2010 г.

Посредничество при конфликт на интереси между страните
Договарянето в публичния сектор често е съставено от множество съюзи, които представляват различни сектори, ангажирани
в процеса. По този начин може да се появят различия между
отделните организации, включително по основните искания,
направени в рамките на преговорите. Междуорганизационният
разнобой може да усложни процеса на договаряне, тъй като работодателят трябва да се съобразява с различни желания и изисквания. Обикновено публичните ресурси за предотвратяване и
разрешаване на спорове са достъпни само във връзка с подходя58
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ща рамка на договаряне – взаимодействие между работодатели
и организации.
Въпреки това могат да се ползват услугите на независими медиатори и посредници, които да бъдат под ръка при справянето с
междуорганизационните спорове още в преддоговорната фаза.
Помощта може да се разпростре и при проектирането на вътрешната система за преговори, за улесняване на преговорите
между синдикатите и впоследствие при необходимост от посредничество при междусиндикални спорове.
Проучване
Във връзка с провеждане на един по-информиран процес на договаряне, е много важно страните да имат достъп до качествени
проучвания, касаещи по-специално икономическите фактори
на съответния пазар на труда80. Докато процесът на договаряне
ясно включва много повече от икономическо моделиране, добрата информация и анализи служат не само като реална проверка за преговарящите, но представляват също така и ресурс
за иновативни решения. Важно е всички страни да имат достъп
до научни изследвания с равностойно качество, и по възможност до едни и същи изследвания. Неравенството в ресурсното
осигуряване на процеса на договаряне може да се превърне в
източник на недоверие и неправилно разбиране. Докладът от
97-а сесия на Международната конференция по труда (2008 г.)
показва, че информационните услуги като публични бази данни
на всички сключени колективни споразумения могат да бъдат
много полезни. Например интернет страницата на Централната
организация на финландските синдикати81 предлага информация за колективните трудови договори, за текущите преговори,
за процедурите за индустриално сътрудничество, статистически
80

„Публичните и частните работодатели трябва, по искане на организациите на работниците, да предоставят информация за икономическото и социалното положение на предприятието или поделението, която е необходима за провеждането
на съдържателни преговори… Публичните власти трябва да предоставят при необходимост информация за цялостното икономическо и социално положение на
страната или на отделен засегнат сектор, до степен, която не засяга националния
интерес“. Препоръка № 163 за колективно договаряне, 1981 г., чл. 7.

81

Специфична информация за колективните трудови договори, за наличие на текущи преговори и т.н. е на разположение на финландски в уеб страницата на Централната организация на синдикатите във Финландия,   http://www.sak.fi/english/
whatsnew.jsp?location1= 1&sl2=1&lang=en (посл. ред. 27 октомври, 2011 г.).
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данни за заплати, както и връзки към страници, които предлагат
информация относно ситуацията на пазара. Общите колективни
споразумения в тяхната цялост са достъпни чрез друг, поддържан от правителството уеб сайт, като достъпът е безплатен82.
Ще се върнем на проучването по-нататък, в главата за съвместно разследване /проучване.

Пример от Канада
Подпомагане процеса на договаряне чрез проучване
Управителният съвет на националната служба по трудови отношения
(PSLRB) в Канада е независим орган, който администрира системата
за колективно договаряне и за подаване на жалби във федералната
държавна служба. Освен основната работа на PSLRB във връзка с
посредничеството и решаването на спорове, съветът осигурява ресурсно процеса на колективно договаряне чрез анализи и изследвания. По-конкретно, той извършва платени сравнителни проучвания
и предоставя информация, която да се използва от страните в преговорите и договарянето на колективните споразумения.¹
Отделът за информационно обслужване на колективното договаряне в Онтарио осигурява подобни услуги, но за по-широка аудитория.
Той събира, анализира и разпространява информация относно приблизително 10 400 колективни трудови съглашения в Онтарио.
Услугата предоставя проучвания и аналитична подкрепа на различни клиенти, включително правителството, управителни органи, училищни бордове, адвокатски кантори, преговарящи и академични
среди.
Услугата компилира и анализира тенденциите в трудовите отношения, постигнатите резултати при колективното договаряне, заплатите и обезщетенията, и подготвя редица свързани доклади.
В допълнение в базата данни за трудови отношения /колективно
трудово договаряне, за клиентите е достъпна и се поддържа информация за действащите колективни трудови договори.²
¹ Виж http://www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2010-2011/inst/rlt/rlt01-eng.asp.
² Виж www.labour.gov.on.ca/english/lr/cbis.php.
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Финландско право, http://www.finlex.fi/en/ (английски преводи са достъпни за някои закони). Колективните трудови договори са достъпни на финландски. Въпреки
това основният колективен трудов договор за публичната власт (последният от 28ми март, 2010 г.) е на разположение на английски език (неофициален превод) на
уеб страницата на финландското министерство на финансите: http://www.vm.fi/vm/
en/04_publications_and_documents/02_documents_on_personnel_management/02_
sopimukset/20100301Genera/Genеral_collective_agreement_with_annexes_final.pdf
(посл. ред. 27 октомври, 2011 г.).
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Анализ на риска
През последните години все повече се пише за анализ на рис
ка, който е неразделна част от посредничеството и съдебните
спорове. Анализът на риска е негласна част от договарянето,
също като понятията за „най-добрите и най-лошите алтернативи на договорените споразумения“ (BATNAs и WATNAs)83. Въпреки това никога не е безопасно да се предположи, че всички
са напълно наясно с рисковете. Следователнонякои помирители
и посредници защитават тезата, че преговарящите трябва изрично да набележат, в подробни писмени условия, рисковете, с
които се сблъскват84.

7. Насърчаване на модели за работни места
Независими организации като Консултативната, помирителна
и арбитражна служба (ACAS) в Обединеното кралство предлагат обширни консултантски услуги за подпомагане на работодателите, работниците и синдикатите за изграждане на работни места със силни и достойни взаимоотношения, които могат
да бъдат най-добрият начин за предотвратяване на конфликти.
Стратегията е страните да бъдат насърчени да мислят за модел
на работното място, а след това да се разкрият и характеристиките му. Това е илюстрирано в поддържащи публикации85. Тези
услуги са на разположение и на публичния сектор.
83

Виж Р. Фишер, У. Юри и Б. Патън: Как да стигнем до „Да”: Договаряне на споразумения без да се предаваме, второ издание (Ню Йорк, Пингуингруп САЩ, 2010 г.),
гл. 6; и С. Голдбърк, Ф. Сандер и Н. Роджърс: Решаване на спорове: преговори, посредничество и други процеси, трето издание (Ню Йорк, Аспен, 1999 г.), стр. 39:
„Знай най-добрата си алтернатива при договарянето на споразумение (BATNA).
Причината да преговаряме с някого е да постигнем по-добри резултати, отколкото
бихме могли да получим, без да преговаряме с този човек. Ако сме наясно какви
резултати бихме могли да получим, ако преговорите са неуспешни, рискуваме да
сключим споразумение, което по-добре да отхвърлим или да отхвърлим споразумение, което е по-добре да сключим.“

84

Виж в Дж. Уейд: Систематичен анализ на риска за преговарящите и съдиите: Как
да помагат на клиентите да направят по-добри решения (Robina, QLD, Австралия,
Център за решаване на спорове в Университета Бонд, 2004 г.), на разположение на
http://epublications.bond.edu.au (достъпен 27 октомври, 2011 г.).

85

ACAS модел на работното място, публикуван в интернет на http://www.acas.org.uk
(посл. ред. 27 октомври 2011 г.). „Целта на ACAS (Консултативната, помирителна и арбитражна служба) е да се подобрят организациите и трудовия живот чрез
по-добри трудови отношения. Ние вярваме, че превенцията е по-добра, отколкото
лечението. Ние насърчаваме най-добрите практики на работното място чрез лесно
достъпни съвети и услуги.“
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Федералната служба по посредничество и помирение в САЩ работи по подобен начин на базата на предотвратяване на конфлик
ти, предлагайки съвети на заинтересовани страни от публичния
и частния сектор в системата за разрешаване на спорове86.
Ирландската комисия по трудови отношения също играе активна роля в тази област чрез своята служба за съвети:

“

Какво е Служба за съвети?
Отделът за консултантски услуги работи с работодатели, работници и служители и синдикални организации в не-спорни ситуации,
с цел да развие ефективни практики по индустриални отношения,
процедури и структури, които най-добре отговарят на техните
нужди. Отделът е независим, безпристрастен и притежава практически и теоретичен опит в индустриалните отношения.
В дискусия със страните персоналът на отдела ще окаже помощ
според индивидуалните изисквания на организацията/ управлението. Тази помощ е поверителна и безплатна за страните.
Отделът подпомага работодателите и работниците и служителите
да изграждат и поддържат позитивни работни взаимоотношения и
работи с тях за развиване и прилагане на ефективни механизми за
решаване на проблеми. По този начин организацията (управлението и служителите) могат да се концентрират върху основните си
цели, да отговарят на предизвикателствата на конкуренцията, да
въвеждат организационни промени и да се отнасят положително
към очакванията и тревогите на работниците и служителите.

Също така, Съветът по трудови отношения на Британска Колумбия в Канада поставя силен акцент върху превантивната работа,
давайки следното определение в своята Програма за засилено
сътрудничество:

“

86
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Програмата за засилване на сътрудничеството (REP) е предназначена за работодателите и синдикатите, които изпитват затруднения
в своите отношения и които се интересуват от създаване и поддържане на по-продуктивни и положителни отношения. Програмата
се фокусира върху специфични въпроси и опасенията, свързани
с текущите отношения на страните, като целта й е да установи
взаимно приемливи и постижими стъпки за подобрение на тези
отношения.

Виж FMCS: Най-добри практики при проектирането на системата, http://www.fmcs.
gov/internet/itemDetail.asp?categoryID=130&itemID=15882 (посл. ред. 27 окт. 2011).
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В случаите на съвместно писмено искане от работодател и синдикална организация се определя посредник, който да се срещне със
страните и да изработи програма, съобразена специално с нуждите
на страните. Посредникът (или екип от посредници) провежда (т)
от един до три дни работни сесии за представителите на работодателя и на организацията.
Участниците в работните сесии обикновено варират от изпълнителното ръководство до първата линия надзорни органи от страната на работодателя и от висши длъжностни лица на пълно работно
време до цехови отговорници от страна на организацията.
Програмата може да пожъне успех, само ако и двете страни – работодател и организация признаят, че техните взаимоотношения
се нуждаят от подобрение. В допълнение, и двете страни трябва
да бъдат готови да отделят колкото е необходимо време и ресурси.
Също така, трябва да се подчертае, че подкрепата за програмата от
ключовия персонал, както на работодателя, така и на организацията, е от съществено значение.
Първата работна сесия обикновено се провежда далеч от работното място, така че участниците да са по-способни да насочат пълното си внимание към поставената задача.

Обикновено REP протича, както следва:

“

Първата сесия включва развиване на умения в общуването и решаване на проблеми, основани на интересите. След това представителите на синдикалната организация и на работодателя се
срещат поотделно с посредника (ците), за да обсъдят конкретни
предложения за това, как да се подобрят взаимоотношенията им.
Всяка страна се пита, какво „може“ да направи за подобряване на
отношенията и това, което другата страна „трябва да“ направи за
подобряване на отношенията.
Впоследствие, представителите на синдикалната организация и на
работодателя се събират заедно, за да направят преглед на предложенията за подобрение. Общите цели се структурират въз основа
на „трябва“ и „би могло“ списъци, разработени в стъпка 1.
Последната стъпка в процеса е свързана с развитието на взаимно
договорени конкретни стъпки за действие, които трябва да бъдат
предприети за постигане на всяка цел. Всяка стъпка включва опи
сание на необходимите действия, идентифицирането на лицата,
отговорни за изпълнение на съответния етап на действие и график
за започване и /или приключване на етапа на действие...
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8. Полът и колективното трудово договаряне
Защо въпросите на пола са важни в публичния сектор?
Скорошен документ на МОТ обобщава измерението на пола в
колективното договаряне, както следва:

“

Колективното договаряне може да бъде важен способ за насърчаване на равенството между половете ... равно заплащане, извънреден
труд, работно време, отпуск, майчинство и семейни отговорности,
здравословна работна среда, и достойнство на работното място,
все са примери на въпроси за колективно договаряне, които могат да насърчат равенството между половете на работното място.
Въпросите за преговори зависят от социалния и законен контекст
и от това, което жените считат за свой приоритет. За да бъде колективното договаряне наистина ефективно и справедливо, трябва да
се разбират притесненията на жените и на тези притеснения да им
бъде придадена достоверност.
Консултациите с жени-работници и гаранциите, че жените са представени в преговорните екипи, са добри начини за постигане на
това87.

Публичната администрация е силно полов сектор, при който
по-голямата част от работещите са често жени. Това до голяма
степен се дължи на факта, че правителствата са влезли в сфери
на дейност, които са свързани с жените от началото на ХХ век:
като образование, социални грижи и административни служби
за подкрепа и че жените все по-често завършват дисциплини,
които задоволяват нуждите на сектора като право и социални
науки. Следователно резултатите от колективното договаряне в
сектора, трябва да отразяват специфичните нужди на женската работна сила. Вниманието към въпроси като разликата в заплащането, равните възможности за повишение, съчетаването
на професионален и личен живот, продължаващото обучение и
сигурността на работното място, в дългосрочен план, ще предот
врати възникването на конфликти чрез предоставянето на чувство за принадлежност на по-голяма част от работниците.
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С. Олни и М. Руеда: Конвенция № 154: Насърчаване на колективното договаряне
(Женева, МОТ, 2005 г.), стр. 16.
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Какви са проблемите?
Неравенството в достъпа до заетост и на работното място е широко разпространено в обществата по света:

“

Проучвания сред населението показват, че субективните представи
за щастие зависят повече отсравнението на индивидуалния доход с
този на другите хора, отколкото с абсолютното ниво на собствените доходи. Наблюдават се, също така много икономически разходи,
свързани с по-голямото неравенство: като по-високи нива на престъпност, по-високи разходи за частната и публичната сигурност,
по-лоши резултати за общественото здраве и по-ниски средни постижения в образованието. Все повече изследвания подчертават
значението, което би имало намаляването на неравенството, за да
се постигне и съответното намаляване на бедността88.

Неравенството между половете е особено упорито и различията
в заплащането са виден и количествено измерим израз на неговия
обхват. В повечето страни заплатите на жените са около 70 до 90
на сто от тези на мъжете, като в някои части на света, като например Азия, се наблюдават доста по-високи диспропорции89.
В страните, за които са достъпни данни, е налице много малко
стесняване на разликите90, поради което предстои да се свърши
още много работа.
Предизвикателството се простира не само до това да се гарантира, че мъжете и жените, извършващи различна работа, но с
еднаква стойност на труда, са заплатени равностойно („равно
заплащане за равен труд“), но и да се пребори по-видимата дискриминационна практика на неравенството в заплащането за
една и съща работа.
Възможността за съчетаване на професионалния и семейния
живот е също толкова важна за мъжете и жените. Особено в
индустриализираните страни, синдикалните организации поставят съвместяването на семейния с професионалния живот
сред основните си приоритети, като ефективно средство за
увеличаване на членската си маса. В някои страни, например
88

МОТ: Доклад относно заплатите в света 2008/09 – Минималните заплати и колективното договаряне: към съгласуваност на политиките (Женева, 2008 г.), стр. 23.

89

Пак там, стр. 29.

90

Пак там, стр. 29.
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в Латинска Америка, колективните трудови договори включват
придобивки, които не са задължителни съгласно закона. В някои от тях обаче в споразуменията все още липсват разпоредби,
регламентиращи грижата за семейството91.
Структурата на колективното договаряне оказва влияние върху
равенството между половете на работното място. Изследванията показват, че е налице силна връзка между централизираното
или координирано договаряне и по-малката разлика в заплащането. Също така е вярно, че:

“

...Минималните заплати могат да ограничат разликите в заплащането
по пол при разпределението на заплатите. Жените са свръх-представени сред нископлатените работници и тяхната мобилност в по-високо платени работни места е много по-ниска от тази на мъжете. Жените са концентрирани в сектори и работни места, където колективното
договаряне е по-органично. Възприемането на концепцията за минималната заплата може да спомогне за преодоляването на пристрастията между половете чрез установяване на сравними заплати между
разнородни и често полово сегрегирани работни места92.

Въпреки че разликите в заплатите в публичния сектор са помалки, отколкото в частния сектор, в страните от ОИСР е малко
вероятно жените да работят като законодатели, висши служители или мениджъри93.
Ключови начини за насърчаване на равенството между половете
са увеличаването на представителството и участието на жените
в социалния диалог и колективните структури за договаряне,
включително и тези, отнасящи се до публичния сектор, както
и включването на социалното измерение на пола като тема в
значими форуми. Доклад от Конференция на МОТ от 2009 г. относно равенството между половете, което представлява сърцето
на достойната работа, констатира, че:

66

91

Доклад на генералния директор: Равенство на труда: Посрещане на предизвикателствата, глобален доклад в рамките на последващите действия във връзка с Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда, Международна
конференция по труда, 96-та сесия, 2007 г., Доклад I (B) (Женева, 2007 г.), стр. 88.

92

МОТ: Доклад относно заплатите в света 2008/09 – Минималните заплати и колективното договаряне: към съгласуваност на политиките (Женева, 2008 г.), стр. 41 и
59.
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B. Анхел, С. де ла Рика и Дж. Доладо: Ефектът на заетостта в публичния сектор върху резултатите на жените на пазара на труда, Дискусионен документ № 5825 (Бон,
Институт за изследване на труда, 2011 г.), стр. 37, 22-25, http://www.ilo.org/pub- lic/
libdoc/igo/2011/465429.pdf (посл. ред. 27 октомври, 2011 г.).
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“
“

394. Предизвикателствата за насърчаване на равенството между половете чрез социалния диалог, са двойни. Първо стои въпросът за
повишаване участието и статуса на жените в процеса. Второ, налице
е предизвикателство за въвеждане на перспективата на пола в съдържанието, така че то да отрази променящия се характер на трудовите
пазари и модели в света на труда. В годината, в която се навършват 60
години от Конвенция № 98, е важно да се признае централната роля
на колективното договаряне за справяне с тези предизвикателства.
395. Справедливото участие на жените в институциите на социалния диалог само по себе си е от ключово значение за насърчаване на
равенството между половете чрез трипартизма и социалния диалог.
Ниските нива на участие на жените в организации на работниците
и на работодателите и в съответните тристранни организации, са
добре документирани. В някои региони, където жените са увеличили участието си сред добре платената работна сила, независимо
дали като работодатели или работници, те също така са увеличили
и участието си в социалния диалог и в съответните трипартитни институции. Жените също са показали, че поставят въпросите на пола
на дневен ред повече от мъжете. Затова по-голямото участие на жените в социалния диалог води и до засилване на вниманието върху
въпросите, свързани с пола, например провеждане на национални
тристранни форуми за жени през 1990 г. в Латинска Америка94.

Как могат да бъдат решени тези проблеми?
Ограниченията върху жените и мъжете в колективното договаряне могат да бъде различни. Анализът на проблемите, свързани
с пола, ще гарантира, че са включени, както гледната точка на
жените, така и тази на мъжете, и може би ще установи причините, поради които участието на жените на масата за преговори,
е по-малко от това на мъжете95. МОТ публикува инструменти
94

Международна конференция по труда, 98-ма сесия, 2009 г., Доклад VI.

95

В няколко страни синдикалните организации стартират програми, чиято цел е да се
разшири членството и представителството на жените. В Австрия, австрийската синдикална федерация приема План за равнопоставеността на половете и през 2006 г.
федерацията постига пропорционално представителство на жените във всички свои
органи. През 2002 г. в Белгия трите национални конфедерации подписват Харта за равенство на жените и мъжете в синдикалните организации. В Кипър през 2006 г. конфедерацията на кипърските работници стартира информационна кампания, която е фокусирана върху жените. (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и
труд: Синдикални стратегии за набиране на нови групи работници (Дъблин, 2010 г.), стр.
22 и 38.). В допълнение,трябва да се има предвид, че в някои синдикални организации
броят на жените членове е относително висок в сравнение с този на мъжете, тъй като
самият сектор е доминиран от женския пол. Така например, в България преобладава
мъжкият персонал в организациите на работодателите, но жените съставляват равен
или дори по-висок процент в синдикалните организации (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд: Изграждане на капацитет за социален диалог
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за справяне с въпросите на пола96: как да помогнем и повишим
участието на жените в структурите и дейностите на организациите и да насърчим равенството и солидарността между членовете на синдикатите.
Когато синдикатите се подготвят за процеса по договаряне, те
могат да направят следното за справяне с проблема за равенството между половете в договарянето:
■	��������������������������������������������������������
Да се уверят в активното участие на жените, да потърсят

становищата на жените и да се уверят, че техният глас
ще бъде чут;
■	�����������������������������������������������������
Да насърчат вниманието и оценяването на въпросите на
пола сред членовете на синдикалната организация и сред
работодателите;
■	�����������������������������
Да изберат преговарящия екип;
■	�����������������������������������������������������
Да разработят програма за договаряне, основана на равенството между половете;
■	�������������������������������������������������������
Да са добре подготвени за преговори; да съберат всички
релевантни факти, да изработят график на преговорите и
ясна стратегия.97
Преди всичко, когато се подготвят преговорите, синдикатите
трябва да наберат жени членове и да насърчат тяхното активно
участие във всички структури на организацията. Синдикалните
организации са установили, че имат по-голям успех при наемането на жени, когато извършват множество дейности, а не се
съсредоточават само върху една. Мерките могат да включват
например следното:
■	����������������������������������������������������
Повишаване на осведомеността относно ползите от чле-

нуването в синдикална организация;

■	�����������������������������������������������������
Подобряване на обществения имидж на организациите, в

това число популяризиране на успешни истории;

■	������������������������������������������������������
Използване възгледите на жените работнички, разбиране

и отдаване на необходимото внимание към техните интереси и потребности;

на секторно равнище и на ниво предприятие – България (Дъблин, 2007 г.), стр. 8).
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Виж например МОТ: Комплект от ресурси за синдикатите: Насърчаване равенството
между половете, брошура 1-6 (Женева, 2002 г.).

97

МОТ: Комплект от ресурси за синдикатите: Насърчаване равенството между половете, брошура 2 (Женева, 2002 г.), стр. 13.
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■	��������������������������������������������
Правене на жените „по-видими“ в синдикатите;
■	�����������������������������������������������������
Предоставяне на услуги, които специално да отговорят

на нуждите на жените;
и
■	���������������������������������������������������
Провеждане на специални кампании за насърчаване на
жените да се организират.98

Освен назначаването, синдикатите трябва да гарантират, че
всички работници въобще – и мъжете, и жените – разбират и
са в състояние да адресират своите притеснения към представителите на организацията. Синдикалните организации трябва
да обучат своите членове да разпознават различните форми на
дискриминация, както и да провеждат проучвания за описване
на случаи на дискриминация по пол, и така нататък.
Също така могат да се предложат конкретни възможности, които да гарантират, че гласът на жените ще бъде чут.99
Ако дадена организация желае да се увери, че политиките и
програмите й са чувствителни към пола, синдикатите могат да
извършват анализ на пола чрез:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определяне на въпросите: как се взема под внимание разнообразието?
Определяне на желаните резултати: какво желае да постигне организацията с политиката и кой ще бъде засегнат?
Събиране на информация: какъв тип данни са на разположение? Как проучването ще адресира различния опит от
разнообразието?
Разработване и анализ на възможности: дали различните
варианти имат различен ефект върху жените и мъжете?
Дали вариантите осигуряват предимстваза другите?
Изготвяне на препоръки: как политиката може да бъде приложена по справедлив начин?
Комуникиране на политиката: дали използваният език отчита равенството на половете? Какви стратегии трябва да
бъдат разработени, за да се осигури достъп до данните, както за мъжете, така и за жените?

98

МОТ: Комплект от ресурси за синдикатите: Насърчаване равенството между половете, брошура 2 (Женева, 2002 г.), стр. 11.

99

МОТ: Комплект от ресурси за синдикатите: Насърчаване равенството между половете, брошура 2 (Женева, 2002 г.), стр. 13.
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7.

Оценка на резултатите: какви индикатори използва организацията, за да измери въздействието на политиката? По
какъв начин притесненията за равенство на половете могат
да бъдат инкорпорирани в критериите, които организацията използва за оценка на ефективността.100

Рамката за анализ на пола на МОТ изисква идентифициране
на:
1.
2.
3.
4.
5.

разделението на труда между мъжете и жените;
достъп до и контрол върху ресурсите и ползите;
практическите и стратегическите нужди на жените и мъжете;
ограниченията и възможностите за постигане на равнопоставеност; и
капацитета на социалните партньори за насърчаване на равенството на половете.101

Примери по държави: Канада, Австралия
Насърчаване на равенството между половете
в публичната администрация
Канада
Законът за справедливото обезщетение в публичния сектор от
2009 г. задължава работодателите (а в случаите, където има синдикални организации, и представителите за договаряне) да вземат
необходимите мерки, така че да предоставят на работниците справедливо обезщетение в съответствие със Закона. В същото време,
той предвижда Съветът по трудови отношения в публичната администрация да изисква от работодателите да извършат или да се
ангажират със „справедливи компенсационни оценки“ с конкретни
измерения на пола. Много от задълженията на закона са пряко обвързани с процеса на колективно договаряне.

100 МОТ: Комплект от ресурси за синдикатите: Насърчаване равенството между половете, брошура 3 (Женева, 2002 г.), стр. 59.
101 МОТ: „Кратка справка 1.6“ по въпросите на пола в сферата на труда: Брифинг комплект, INT/ 93/MO9/NET, обучение по въпросите на пола за персонала и членовете
на МОТ за насърчаване на равенството на жените работници (Женева, 1995 г.).
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Австралия
Законът за справедлива работа от 2009 г., който се прилага по отношение на публичните и частните работници, дава правомощия на
федералния трибунал „да дава разпореждания, с които да гарантира, че ще има равно заплащане на мъжете и жените работници за
еднакъв или равностоен труд“. Заявления за издаване на такива
разпореждания могат да бъдат подавани от заинтересованите работници, синдикатите и от комисаря за сексуална дискриминация.
Законът също така забранява включването на дискриминационни
условия в колективен трудов договор. Концепцията за дискриминация обхваща пола, сексуалните предпочитания, възрастта, семейното положение, семейните или професионални отговорности и
бременността.

Позоваване на примерни законодателни разпоредби
относно одит на пола и примерни клаузи
„Договаряне на равенство между половете: работното място за
всички“ от CUPE (2004 г.) – Канадският съюз на публичните работодатели, обсъжда широко въпросите на равенството и включва
инструменти за собствен одит и пробен език на колективното договаряне: http://www.cupe.ca/www/bargeq (посл. ред. 27 октомври
2011).
„Насърчаване на равенството между половете: Комплект от ресурси за синдикатите“ на МОТ предлага обяснения, списъци за проверка, както и примери от много страни по въпросите на равенството
между половете. Инструментариумът се състои от 6 книжки, които
са на разположение на адрес: http://www.il.workinfo.com/free/links/
gender/cha_1.htm (посл. ред. 27 октомври, 2011 г.).
Насоки за трудовото законодателство, предоставени от МОТ (на
адрес: http://www2.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/ (посл.
ред. 27 октомври 2011 г.)) разглежда примерни разпоредби относно
премахване на дискриминацията в областта на заетостта и професиите. Сайтът предлага примери на разпоредби, включително такива, свързани с: равенство на възнаграждението; премахване на
дискриминацията въз основа на раса, цвят на кожата, национална
принадлежност, социален произход, увреждания, политически възгледи, религия, възраст или пол; и сексуален тормоз.
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9. Уязвими групи

©ILO/J.Maillard

Освен въпросите на пола, колективното договаряне може да се
използва като средство за справяне с проблеми, засягащи уязвимите групи работници, като работещи от етническите малцинства и работници мигранти, както и работници с увреждания. Премахването на дискриминацията може да бъде предмет
на колективните трудови договори. Конвенция № 111 относно
дискриминацията в труда и професиите, 1958 г. регламентира в
раздел 1.1 (а) до седем забранени основания за дискриминация:
раса, цвят на кожата, пол, религия, политически убеждения, национална принадлежност и социален произход. Много често,
дискриминацията въз основа на раса, цвят на кожата, национална принадлежност и социален произход, е свързана с наличието
на различни етнически групи в рамките на страната102.

102 МОТ, „Материалноправните разпоредби на трудовото законодателство: Премахването на дискриминацията по отношение на заетостта и професиите“, в МОТ:
Насоки за трудовото законодателство, глава VII, http://www2.ilo.org/public/english/
dialogue/ifpdial/llg/index.htm (посл. ред.  27 октомври 2011 г.).
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Конгресът на синдикатите (TUC) на Обединеното кралство
провежда одит за равенството през 2005 г., който показва, че
в споразуменията се предприемат стъпки за преодоляване на
проблемите, свързани с етническите малцинства и работниците
мигранти. В проучването са засегнати въпроси като осигуряване на равен достъп до повишение, обучение и кариерно развитие и борбата с расизма на работното място. Реорганизацията
на отпуска и езика по-рядко са предмет на споразумения.103
Дискриминацията, основана на възрастта, се превръща в проблем в много страни. Препоръка № 162 относно по-възрастните
работници, 1980 г. се прилага за всички работници, които могат
да срещнат трудности в заетостта и професията поради своята
възраст. От друга страна, по-младите работници и жените могат да се сблъскат с дискриминация въз основа на семейно положение и семейни задължения. Както беше отбелязано, някои
колективни трудови договори, например в страните от Латинска
Америка, включват разпоредби за бременност, отпуск по майчинство, кърмене, отглеждане на дете, отпуск по бащинство,
осиновяване и отпуск за полагане на грижи.104
В някои страни и особено в публичния сектор, колективните
трудови договори включват клаузи, които се отнасят към хората с увреждания. Например в Норвегия някои споразумения
включват разпоредби относно адаптиране на работата за повъзрастните служители и тези с влошено здраве. В Холандия,
споразуменията включват клаузи, свързани с реинтеграцията и
подбора на хора с увреждания.105

103 Конгрес на синдикатите (TUC) на Обединеното кралство, Одит за равенството, 2005
г. (Лондон, 2005 г.), http://www.tuc.org.uk/extras/auditfinal.pdf (достъпно 27 октомври 2011 г.).
104 Доклад на генералния директор, „Равенство на труда: Посрещане на предизвикателствата“, Глобален доклад в рамките на последващите действия във връзка с
Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда, Международна конференция по труда, 96-та сесия, 2007 г., Доклад I (B) (МОТ, 2007 г.), стр.
89.
105 „Работници с увреждания: Законът, договарянето и социалните партньори“, в
EIROnline, Feb. 2001, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/ 2001/02/study/tn0102201s.
htm (27 октомври 2011 г.).
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10. Обучение и изграждане на капацитет
Воденето на преговори е умение, което изисква проницателност,
структура и голям практически опит, за да има добър резултат.
Преговарящите са склонни да седнат на масата за преговори с
предварително зададени гледни точки и модели на договаряне,
но ако целта е договарянето да бъде възможно най-продуктивно,
то тогава от съществено значение е преговарящите да преминат предварително обучение за умения за водене на преговори,
както и да притежават образование за основните перспективи
на договарянето. Преговарящите могат да вземат информирани
решения относно приемането на най-добрия подход за договаряне, само ако познават възможностите за избор.
За да преборят безполезното чувство на безпомощност, което
може да произлезе от усещането и вярата, че другата страна притежава по-големи умения в договарянето и по-добра подготовка,
е важно, преговарящите от всички страни да ползват адекватно
обучение. Може да се изведе силен аргумент в полза на съвместното обучение на преговарящите страни. Това е особено вярно,
ако може да се постигне взаимно печелившо договаряне. Но
дори ако страните работят в рамките на по-позиционна рамка на
договаряне, общото разбиране и набор от умения могат да подобрят перспективите за резултатни преговори и да съдействат
за разумното управление на конфликти, ако се стигне толкова
далеч. В допълнение, самият процес на съвместно обучение в
не-застрашителна среда често води до възникване на разбирателство, което е ценен актив в реалния свят на преговорите.106

11. Активно подпомагане при преговорите
Някои системи са въвели мерки за подкрепа, насочени към подобряване на перспективите на страните за постигане на съгласувани (качествено по-добри) резултати в преговорите, което
предотвратява и появата на спорове. Акцентът е поставен върху
положителни мерки за предотвратяване на спорове, а не върху
реакциите при разрешаване на спорове.
106 Виж Препоръката за колективно договаряне, 1981 г. (No. 163): „Трябва да се предприемат мерки от страните по колективното договаряне, така че преговарящите
на всички нива да имат възможност да получат подходящо обучение“.
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Пример за това са разпоредби за посредничество, въведени през
2002 г. с изменения в Закона за трудовите правоотношения на
Южна Африка от 1995 г. Социалните обстоятелства са променени: в опит да получи предимство, сблъсквайки се с продължаващото преструктуриране на работните места в отговор на
глобализацията, работническото движение успява да спечели
законното право на стачка в отговор на съкращенията. Едновременно с това законодателят приема разпоредби за предотвратяване на споровете. Правото на стачка може да бъде упражнено,
само ако се провали задължителното провеждане на посредничество, като на всяка страна е дадено право да изброи услугите
по посредничество, с които се контролира преструктурирането
на преговорите (технически, консултации). Разпоредбите се отнасят, както за частния, така и за публичния сектор.
Страните имат право да се споразумеят за посредник, и в случай че не постигнат съгласие, такъв се осигурява от държавата
– опитен член на институция за разрешаване и предотвратяване на спорове (Комисия за помирение, посредничество и арбитраж). Посредникът притежава правомощия, относими към
поставената задача. На първото заседание той / тя помага на
страните за сключването на протокол за ангажиране, включващ
и задължителните елементи на разкриването на информация.
След това посредникът председателства заседанията и осъществява контрол на процеса, като неговият / нейният мандат
по закон обхваща, както разширяването, така и стесняването на
споразумението между страните. Страните могат да се споразумеят производството да бъде конфиденциално и да се провежда
при условие, че не засяга резултатите от евентуално съдебно
отсъждане и че посредникът не може да бъде призован да дава
показания от никакво естество за посредничеството по време на
съдебно производство.107
Опитът с това нововъведение е много окуражаващ. Посред
ниците при преговори редовно съдействат за постигането на
споразумения, касаещи предмета на разногласие, намалявайки
разпространението на конфликта, и най-вече предотвратявайки
индустриалните действия.

107 Виж точка 189А от Закона за трудовите отношения 1995 г. и Правилника за посредничество 2002 г.
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В Обединеното кралство ACAS поначало играе много предпазливи роля по отношение на колективното договаряне, като се
има предвид, че процесът е силно повлиян от дългогодишната
традиция на волунтаризма. Въпреки това тя предлага услуги,
които се наричат „асистирано договаряне“:

“

Независимо, че е важно, законът и ACAS да поставят способност
та на страните да разрешат своите собствени различия чрез установените процедури, има случаи, когато ACAS се включва на поранен етап; например в ролята на „асистирано договаряне“. Това е
така, защото ACAS не се ограничава само до работа с формалните
колективни спорове, но може да осигури различен вид помощ на
страните да се справят с проблемите на колективните трудови отношения и да предотврати възникването на спорове. Асистираното
договаряне включва резултати, които остават в ръцете на местните
страни, като ролята на ACAS е да улесни страните при достигането
до взаимно приемливи решения. Това не е същото като посредничеството при колективен спор, тъй като такова посредничество е
възможно само при наличие на колективен спор.
Този тип намеса обикновено се случва, когато има история на споровете. Например след няколко години на спорове и провеждане на множество посреднически процедури по едни и същи финансови въпроси
в голяма търговска верига, е предложено ACAS да поеме посредничеството чрез провеждане на среща още преди самите преговори
да са започнали. На проведената неформална среща между няколко
генерални директори на човешки ресурси и двама синдикални служители на пълно работно време, компанията представя финансовата
ситуация и след това изслушва желанията на синдикатите и главните
въпроси за договаряне, произтичащи от техните национални конференции. Целта е да се постигнат по-реалистични претенции от страна
на синдикатите и по-разумен отговор от страна на компанията.
Страните се съгласяват, че ACAS ще улесни първия кръг от преговори в качеството й на съветник. Резултатът е подаване на по-малки претенции, следвайки посредническия тип на работа на ACAS,
страните договарят ревизирана оферта, която подлагат на гласуване. Тя е приета от разумно мнозинство и моделът се превръща във
формат на бъдещите преговори. От тогава не съществуват спорове
за заплащане и не се налага използването на традиционните помирителни услуги на ACAS.108

108 Услуги за консултиране, посредничество и арбитраж: Алхимия на разрешаването
на спорове: Ролята на колективното помирение, дискусионен документ за политиката на ACAS (Лондон, 2009 г.), стр. 4. Докато се ползват колективните помирителни услуги на ACAS, по редица исторически причини пестеливо в публичния сектор,
„доказателствата сочат, че тези, които са използвали услугите, ги ценят, използват
ги отново и ги препоръчват на други“. Виж същата публикация, стр. 6.
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ACAS наскоро публикува своя ангажимент да съдейства на публичния сектор по време на финансовата криза, започнала през
2008 г.109
Федералната служба по посредничество и помирение (FMCS)
на Съединените щати също е сред водещите в тази област, която
съгласно Закона за договорените правила от 1990 г., оказва превантивна помощ на преговарящите, за да подобри действията
на правителството. Като неутрална трета страна, FMCS е упълномощена да свиква и посредничи при широк кръг от сложни,
многостранни процеси, включително и при публичния политически диалог и регулираните преговори, помагайки на всички
страни да подобрят комуникацията и взаимоотношенията помежду си и да постигнат съгласие по поставените въпроси.
Договорените правила под егидата на независими агенции могат да се окажат полезен модел за тези страни, които искат да
въведат системите за договаряне и разрешаване на спорове в
по-възприемчивите области на публичната администрация.

12. Съвместно разследване/ проучване
Когато управителните органи и работещите търсят решения на
проблемите, може да се окаже безполезно за тях да правят свои
проучвания и разследвания по спорните въпроси. Дори когато
за тази цел е нает независим експерт, продуктът от подобна инициатива може да се счете за избирателен, независимо дали обективно случаят е такъв. Независимо че полученият резултат не
може да се разглежда като решение или вариант, той подпомага
изграждането на преговорната позиция на страната, която е поръчала изследването, и срещу него може да се противодейства
само с друго експертно мнение или част от проучване.
Заслужава да се обмисли вариант, при който страните съвместно наемат услугите на експерт, който да изготви един доклад,
чиято цел е да допринесе за последващите обсъждания или
преговори. По този начин страните получават възможност да
оценят заслугите на доклада и да не го отхвърлят като тенденциозен материал.
109   Подкрепата на ACAS за организациите от публичния сектор претърпява промяна,
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=3121 (достъпно 27 октомври 2011 г.).
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13. Кодекси на добри практики
Много национални консултативни органи и агенции за разрешаване на спорове развиват и предоставят правила за добра
практика по редица теми, включително и колективното трудово
договаряне и разрешаването на спорове.110 Един добре изработен кодекс може да притежава важна образователна функция и
да бъде добър помощник за предотвратяване на спорове.
Също така не е рядкост законодателството да регламентира
задължение по отношение на задължителните арбитражни
съдилища и трудовите съдилища да вземат под внимание съдържанието на кодекси за добри практики, когато решават делата си111.

14. Съвместно разрешаване на проблемите
Съвместното решаване на проблеми е процес, приложим към
области извън трудовото право. Въпреки това той може да се
разглежда като алтернатива на конвенционалното договаряне
или като измерение на договарянето на основата на интереси.
Съществената разлика е, че лицата, които разрешават проблемите, се справят с проблема в дух на сътрудничество, докато
позиционните преговарящи могат да бъдат по-фокусирани върху постигането на собствените си позиции. С други думи, преговарящите са склонни да се обръщат едни срещу други, докато
хората, които решават проблеми, работят заедно.
110 За примери на такива кодекси, виж сайтовете на ирландската комисия за трудови
отношения (http://www.lrc.ie), Комисията за помирение, посредничество и арбитраж на Южна Африка (http: //www.ccma.org.za) и ACAS в Обединеното кралство
(http://www.acas.org.uk) (всички URL-достъпни 27 Октомври 2011 г.).
111 Поведението на посредниците и арбитрите и на съдебните служители често се
регулира от кодекси за поведение, без значение, дали те работят за задължителни институции за разрешаване на спорове или за частни агенции. Тези кодекси
предвиждат стандарти на работа и поведение на трети страни, които ограничават възможностите за корупция и преките интереси. В допълнение, много трудови закони включват правила на добра практика за работодателите, служителите
и техните представители при справянето с конфликти и спорове. Все по-често,
отделите по труда предоставят на страните такива кодекси и насоки, както и
типови споразумения и относима практика с цел подпомагането на лицата в поефективното управление на конфликтите. (Ф. Стедман: Наръчник за алтернативно решаване на трудови спорове (Торино, Международен център за обучение на
МОТ, 2011 г.), стр 54).
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Позиционните преговарящи целят постигането на максимална печалба за собствената страна. От друга страна, за лицата,
решаващи проблеми, целта е да подсигурят оптимално колективно споразумение за всички заинтересовани страни. Тяхната награда е същата като тази на професионалните независими
арбитри: постигането на сделка, която най-добре съчетава различните интереси на заинтересованите страни и по най-добър
начин насърчава техните общи такива.
Решаването на проблеми може да включва брейнсторминг, генериране на възможности и избор на най-добър резултат в съответствие с възможно най-обективни критерии.
Фигура 1. Решаване на проблеми на основата на интереси:
да се работи съвместно за:
1.	 идентифициране
на въпрос / ите
2.	 идентифициране на всички
заинтересовани страни
3.	 признаване на всички
интереси
4.	 получаване на данни
5.	 извършване на проучвания
6. генериране на варианти
7.	 поставяне на критерии
за вариантите
8.	 пресяване на вариантите
9.	 договаряне на варианти
10.	 сключване
на споразумение

изграждащ
етап
експанзивен
етап
оценъчен
етап

Някои области на договаряне като здраве и безопасност на труда, съчетаването на семейния с професионалния живот и системите за класифициране са по-податливи на съвместно решаване
на възникналите проблеми, отколкото например финансовите
въпроси. Те могат да се отделят от останалата част от преговорите и да бъдат договорени посредством техниките на разрешаване на спорове.
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15. Задължение за добросъвестно
провеждане на преговори
В процеса на подготовка на Конвенция № 154, Комитетът по
колективно договаряне заявява, че „колективното договаряне може да функционира ефективно, само ако е било проведено добросъвестно и от двете страни“ и „подчертава факта,
че добросъвестността не може да бъде наложена със закон, а
се постига само в резултат на доброволните и упорити усилия
на двете страни.“112 Комитетът на МОТ относно свободата на
сдружаване също подчертава значението на принципа, според
който работодателите и синдикатите трябва да преговарят добросъвестно и да полагат усилия за постигане на споразумение,
особено в ситуации, засягащи основни услуги за населението,
където синдикатите нямат право да стачкуват.113
Ефективното колективно договаряне включва насърчаване на
диалога и консенсуса. Редица страни се опитват да го постигнат, като задължават страните по силата на закона да седнат на
масата за преговори, ангажирайки се с тяхното провеждане.
Целта на това задължение е да се гарантира, че страните разполагат с различни възможности за постигане на споразумение. В
някои случаи, това задължение е ограничено до задължение за
преговаряне, докато при други то се изразява в задължение да
се договаря добросъвестно.114

16. Действие на споразуменията
Колективното договаряне е дейност, която поглъща ресурси и
носи рискове. В такъв случай е препоръчително договорените споразумения да имат по-дълго действие. Базовите рамкови
споразумения често могат да бъдат сключени за неопределен
период от време, като се предвижда възможност за прекратяване
112 Международна конференция на труда: Запис на разискванията (1981 г.), стр.
22/11.
113 МОТ: Преглед на решенията и принципите на свободата на сдружаване на Комитета
на Управителния орган на МОТ, пета (ревизирана) версия (Женева, 2006 г.), параграфи 934-943.
114
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с разумно предизвестие, в случай на промяна в обстоятелствата. При споразуменията с ограничен срок на действие страните
трябва да разполагат с възможност да проследят, прогнозират
и може би дори да повлияят на развитието на пазара на труда и
икономиката като цяло, когато се касае до съществени въпроси,
най-вече за заплащането на труда.
При споразумения по съществени въпроси, които допринасят
за сигурността на работните места, е подходящо продължителността да бъде от 2 до 3 години. По-продължителните споразумения могат да бъдат защитими, ако съдържат динамични
елементи, регулиращи междинни преговори по отношение на
отделни проблеми, възможност за преглед при „извънредни събития“ или приспособяване или автоматично приспособяване
на разходите за живот (COLAs).
Освен ако са налице специални фактори, които оправдават това,
обикновено не е оптимално да се сключват споразумения с продължителност само за една година. Разходите за такъв ограничен цикъл на договаряне обикновено надхвърлят ползите,
особено ако едногодишната сделка не е еднократно явление, а
повтарящ се феномен.
Удълженият срок на споразуменията може да бъде използван
за насърчаване на договореностите. Например в щата Вашингтон в САЩ, за повечето служители в публичния сектор, колективният трудов договор остава в сила една година, след като е
изтекъл, за да се даде време за преговори. В края на въпросната година работодателят има право да изпълни последната си
оферта по отношение на работното време, заплатите и условията на труд, както и процедурата за обжалване. Това не включва други въпроси на преговори. Например работодателят губи
клаузата за управление на правата, която обикновено позволява на работодателя да извърши промени, за които законът изисква да бъдат договорени. В допълнение, работодателят трябва
да продължи да води преговорите със синдикалната организация добросъвестно, докато не се постигне споразумение и
не може да прави допълнителни промени, без да е преговарял
със синдиката. В резултат от това едногодишно „замразяване“
синдикатите могат да забавят преговорите, ако офертата на
работодателя е по-обременяваща от съществуващото споразумение. Това се случва често, когато работодателите искат слу81

жителите да поемат част от разходите за здравна застраховка,
което намалява нетния им доход. По този начин синдикалната
организация може да изтъргува желанието на работодателя за
по-ниски разходи за сметка на по-високи обезщетения в други
области. Понякога подобни ходове са непродуктивни, но обикновено посредничеството е успешно, когато предлага на двете страни стимул за съгласие. Понякога страните договарят в
продължение на няколко години, без работодателят да получи
възможност за предприемане на действия, въпреки че отношенията са враждебни.115

17. Яснота и структура на споразуменията
Яснотата на договореностите по споразумението изпълнява
превантивна роля срещу последващи несъгласия относно тек
ста на отделните разпоредби. Споразумението трябва да бъде
лесно за четене и ясно да изразява намерението на страните,
като не причинява никакви конфликти. Конвенция № 154 (чл. 2)
определя, че колективното договаряне включва всички преговори, определящи условията на труд и наемането на работа. Тези
условия трябва да бъдат договорени в писмена форма.116
Примерна структура на колективен трудов договор по основни
раздели:
1.

2.

Общи въпроси относно обхвата на споразумението: сектор от икономиката и страни, които са обвързани от споразумението. Може да има и правила относно прилагането на други споразумения (по-високо в йерархията), от
които съответното споразумение зависи или се прилага
заедно с тях.
Определяне на работното време. С други думи, каква е
нормалната продължителност на работното време и какви

115 Преработен Кодекс на Вашингтон (RCW) 41.56.123; К. Карион-Креспо и А. Сантос
Байрон: Въздействието на посредничеството при използване на трудов арбитраж в
публичния сектор: Сравнение между щата Вашингтон и Пуерто Рико, Презентация,
направена преди 2-рия Международен конгрес за механизмите за алтернативно
разрешаване на спорове, Сан Хуан, Пуерто Рико (2006 г.) (на испански език).
116 Конвенция № 154 не се отнася до определянето на реда и условията за наемане на
работа с помощта на „колективни трудови договори“. B. Гернигон, A. Одеро и A. Гуидо: Колективно договаряне: стандарти и принципи на надзорните органи (Женева,
МОТ, 2000 г.), стр. 50.
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3.

4.
5.

6.

са правилата за намалено работно време и за извънредния
труд, както и за почивните и празнични дни.
Заплата. Нивото на заплащане може да се основава например на групиране: за новопостъпили, за работници с професионален опит, за младши специалисти, специалисти,
опитни специалисти и много опитни специалисти, които
принадлежат към различни категории за заплащане. Описанията на тези категории работници се включват в споразумението.
Придобивки, като например допълнителни компенсации за
работа в чужбина.
Социални разпоредби. Какви инструкции трябва да даде работодателят (ориентация на работа), каква политика трябва
да следва в случай че служителят е болен и отсъства от работа, какъв вид отпуск по майчинство / бащинство може да
ползва работникът или служителят.
Политика в случай на несъгласие относно разпоредбите
на споразумението, политика за разрешаване на спорове и
срок на споразумението.117

Представените раздели са примерни, като колективното споразумение може да включва различни други въпроси от обучение
до мерки за съвместяване на професионалния и личния живот.
В рамките на тези общи раздели, страните могат да изготвят
отделни разпоредби, отговарящи на специфичните им нужди.
Трябва да се отбележи обаче, че националните разпоредби,
като например трудовите кодекси могат да предвиждат задължителни разпоредби за част от съдържанието на колективните
трудови договори, относно заплатата (минимална работна заплата) или работното време, които трябва да бъдат взети под
внимание при договарянето на колективните трудови договори
(ако разпоредбите са наложителни). Ако законовата регламентация е по избор и може да бъде заменена с колективен трудов
договор, това може да бъде изрично посочено.
Може да бъде полезно за преговарящите да тестват четливостта
на проекта сред „обикновени“ потребители на споразумението,
които нямат познания за задкулисните договорености. Ако те
117 Виж например финландския общ колективен трудов договор за правителството 28
март, 2010 г., http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/02_documents_
on_personnel_management/02_sopimukset / 20100301 родовете /General_collective_
agreement_with_annexes_final.pdf (неофициален превод).
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имат затруднения с разпоредбите, вероятно последните трябва
да се пренапишат.118
Като общо правило, текстът на колективния трудов договор би
бил по-добре разбран, ако:
■	��������������������
използва прост език;
■	����������������������������������������������������
е добре организиран, с информационни заглавия и подходящи глави и членове;
■	������������������������������������
е разделен на по-кратки изречения; и
■	���������������������������������������������������
използва работещи примери (илюстрации например проценти на възнаграждението в конкретни случаи).
Например Тристранната конференция на субрегионално ниво в
Черна гора през 2009 г. подчертава, че използваните термини и
договорените условия в колективните трудови договори трябва
да бъдат ясно изразени, да са написани просто и да използват
ежедневния език, както и да бъдат свързани с практическите
изисквания на сектора.

18. Изпълнение на споразуменията
Споразуменията действат в динамична среда, и поради тази
причина трябва да имат динамични характеристики. Това е така,
особено ако са с продължителност, по-дълга от една година.
Могат да възникнат няколко спорни въпроса по време на действието на всеки колективен трудов договор. Те включват:
■	������������������������������������������������
разногласия относно тълкуването на разпоредбите;
■	���������������������������������������������������
отлагания от неочаквани развития (настъпване на ин-

флация, промяна в политиката на правителството, ново
иизненадващо законодателство, наред с други неща);
■	���������������������������������������������������
разногласия относно практическото прилагане на разпоредбите (например относно договорените ключови
показатели за изпълнение при получаването на възнаграждение за постигнати резултати);
118 Полезната литература в тази област се увеличава. Виж например Д. Елиът: Писане
на колективни трудови договори на разбираем език, Доклад, представен на 8-мата
годишнина на Конференцията на трудовия арбитраж, 1990 г., преработен 1998 г.,
http://www.davidelliott.ca/ plainlanguage.htm (21-ви ноември 2011 г.); и допълнителни източници, които могат да се намерят на сайтове като http://home.comcast.
net/~garbl/writing/plaineng.htm (27 октомври 2011 г.).
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■	����������������������������������������������������
неспазване на договореностите от едната или другата

страна. Някои предприятия не притежават самостоятелни правомощия за вземане на решение по време на
преговорите за сключване на споразумение и трябва да
бъдат приети на доверие. Често възниква изкушение за
отлагане на спорните въпроси за бъдещи процедури,
когато преговорите са трудни.Така например към края
на финансови преговори, при които са налице съществуващи от дълго време притеснения, едната от страните
може да убеди другата да остави недовършената работа
за бъдещ ангажимент. Другата страна може, с различна
степен на добросъвестност, да се съгласи с предложението. Ако настъпи провал в преговорите, обикновено се
проявява в една от двете категории:
● Неуспех да накарат предприятията да променят
поведението си (или да сътрудничат на процесите,
с намерение да променят поведението си). Някои
въпроси изискват другите страни да предприемат
стъпки, или да променят своето поведение. Примерите
тук включват справяне с високите нива на отсъствия
от работа, съгласие за приемане на нова политика
за тестване срещу наркотици и алкохол, съгласие за
включване в обучение, за функционирането на нова
система на работа, и така нататък.
● Неуспех при осъществяването на проекти. Работодателят може да се е договорил да разработи и да въведе
нова система за оценка, или да преразгледа някои
тромави модели на работа, или да подобри условията
на работната среда, и така нататък.

Успехът при приемането и изпълнението на споразуменията зависи в голяма степен от това, дали страните договарят добросъвестно и поемат задълженията добросъвестно. Взаимното
очакване, разбира се, е, че страните мислят това, което казват
и имат решимостта и способността да направят добро съгласно
декларираното намерение.
Препоръчително е споразуменията да съдържат разпоредби,
които уреждат проблемите на прилагането и отпускането на
средства. Лицата и управителните комитети трябва да бъдат
натоварени с изпълнението на поетите ангажименти, правейки
преглед на определени интервали.
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Независимо от предприетите превантивни мерки, могат да възникнат разногласия. В този случай, страните трябва първо да се
ангажират с решаването на проблемите, а не да правят декларации.
Променените обстоятелства, които са извън контрола на една
от страните, могат да дадат основание за предоговаряне на клаузите, които могат да се окажат неработещи. Отстраняването
на непредвидените развития безспорно може да бъде направено
най-добре чрез преговори, а не чрез оплаквания.
Когато е очевидно за всички страни, че някои предприятия, които по принцип действат добросъвестно, просто не могат да допринесат за общото благо, е по-добре те да бъдат изтеглени от
преговорите.
Споразуменията могат също така да съдържат формални процедури за разрешаване на спорове, които да влязат в употреба, ако
и когато проблемите не могат да бъдат решени чрез дискусии
или преговори. Разногласията относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на споразумението се класифицират като
спорове за права, което означава, че ако те останат неразрешени, трябва да бъдат уредени чрез бърз и евтин арбитраж или
посредничество.

Примери от Канада и Южна Африка
Член 57 (1) от канадския Кодекс на труда
Всеки колективен трудов договор трябва да съдържа разпоредба за
окончателно постигане на съгласие, без спиране на работата, като
чрез арбитраж или по друг начин, се уредят всички различия между
страните или работниците, обвързани от колективния трудов договор, които се отнасят до неговото тълкуване, прилагане, изпълнение или предполагаемо нарушение.
Член 23 (1) от Закона за трудовите отношения в Южна Африка:
Всеки колективен трудов договор … трябва да предвиди процедура за разрешаване на всякакви спорове относно тълкуването или
прилагането му. На първо място, процедурата трябва да изисква от
страните да се опитат да разрешат спора чрез помирение и, ако спорът остане нерешен, да го разрешат чрез арбитраж.
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Кодексът на практиките на ирландската комисия по трудови отношения: Процедури при възникване на спорове, включително
процедурите при основни услуги (1992 г.), предлага по-подробни насоки относно съдържанието:

“

Общи процедури при спорове
22. Процедурите за уреждане на споровете по мирен начин, посочени по-долу, следва да бъдат включени в споразуменията между
работодателя / синдикалната организация с цел разрешаване на
спорове, възникнали между работодателите и синдикатите. Такива
споразумения следва да осигурят:
(а) че страните ще се въздържат от всякакви действия, които биха
могли да попречат на ефективното функциониране на тези процедури;
(б) сътрудничество между синдикати и работодатели за сключване на подходящи споразумения и улеснения за синдикалните
организации да вземат участие в договорените процедури за
уреждане на спорове;
(в) подходящи мерки за улесняване на служителите да разгледат всички предложения, произтичащи от действието на процедурите.
23. Синдикалните искания по колективни и индивидуални въпроси
и други претенции, които биха могли да доведат до спорове, следва
да бъдат предмет на обсъждане и договаряне на съответното ниво
от засегнатите страни с оглед намиране на взаимно приемливо решение в рамките на разумен период от време. Страните трябва да
направят усилия за постигане на споразумение без да прибягват до
ресурсите на външни агенции.
24. В случай на преки разговори между страните, в резултат на които не могат да решат проблема (ите), те трябва да се обърнат към
съответната служба на Комисията по трудови отношения. Страните следва да си сътрудничат с подходящата служба, като организират среща веднага щом е възможно, за разглеждане на спора.

19. Справяне с промяната
в договорените резултати
Комитетът за свобода на сдружаване отрича прекратяването,
прекъсването, отмяната или принудителното предоговаряне на
съществуващите споразумения по реда на закон или постановление, без съгласието на участващите страни. В допълнение,
продължаването на действието на колективните трудови договори по закон трябва да става само в извънредни ситуации и за
кратък период от време.
87

Независимо от това, новите технологии, новите социални нужди, старите незадоволени потребности и променящите се обществени очаквания – това са само няколко фактора – означават, че организацията на работа във всички публични сектори
е постоянно усилие. Правилата и условията на заетост и трудовите правоотношения могат да се променят непрекъснато.
Следователно потребностите на страните трябва да бъдат посрещнати и защитени чрез подходящо изработени процедури,
а не посредством фиксирани характеристики. Това означава, че
колективните трудови договори следва да бъдат динамични и да
съвместяват нуждата на организацията за промяна с нуждата на
работниците за сигурност. С други думи, може да се окаже полезно в споразумението да се включи определен вид механизъм
– „прозорец за промяна“ – който да предостави насоки за това,
как страните да се справят с променените обстоятелства.
Съвременните разпоредби по този въпрос са посочени в Препоръка № 129 на МОТ относно комуникацията между ръководството и работниците в предприятието, 1967 г., която се прилага
към работните места в публичния сектор:
(1) Работодателите и техните организации, както и работниците/ служителите и техните организации трябва, в техен
общ интерес, да признаят важността на климата на взаимно
разбирателство и доверие в предприятията, който е благоприятен, както за ефективността на предприятието, така и
за вдъхновението на работниците.
(2) Този климат следва да се насърчава чрез бързо разпространяване и обмен на информация, която е възможно най-пълна
и обективна и касае различните аспекти от живота на предприятието, както и социалните условия на работниците.
(3) С оглед развитието на такъв климат, ръководството трябва, след консултации с представителите на работниците,
да приеме подходящи мерки за прилагане на ефективна
политика на комуникация с работниците и техните представители.
(4) Ефективната политика на комуникация следва да гарантира, че информацията е предоставена и че консултациите се
провеждат между страните преди ръководството да вземе
решения по въпроси от особен интерес и доколкото разкриването на информацията няма да доведе до вреди за някоя
от страните.
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Консултации при промени в реда и условията
за наемане на работа
В годините се наблюдава, че едностранното вземане на решения от
страна на ръководството, които въздействат върху интересите на
работниците, разпалва техните реакции и може да доведе включително и до стачни действия. В действителност, някои от първите
разпоредби на индустриалното законодателство в началото на ХХ
век, включват разпоредби на „статуквото (съществуващото положение)“, предназначени да проверят и дори да обърнат едностранните
действия.¹
Австралийският закон за справедливата работа от 2009 г., регламентиращ модел на консултации, предвижда включването на срокове в решенията и колективните споразумения, които регулират
пазара на труда. Характерен е изразът на това задължение, даден в
Решението на висшето образование:
Консултации относно значителни промени на работното място
Задължение на работодателя за уведомяване
(а) Когато работодателят вземе решение за въвеждане на значителни промени в производството, програмата, организацията,
структурата или технологиите, което може да има значително
въздействие върху служителите, той трябва да уведоми тези
служители, които могат да бъдат засегнати от предложените
промени и техните представители, ако има такива.
(б) Значителните ефекти включват прекратяване на трудовото правоотношение, големи промени в състава, обема или размера на
работната сила или на необходимите умения, изисквани за изпълнение на работата; премахването или намаляването на възможностите за работа, възможностите за повишаване или смяна
на работното място; промяна на работното време; необходимост
от преквалификация или прехвърляне на служители на друга работа или работно място; и преструктуриране на работните места.
При условие, че такова решение предвижда промяна на някой от
тези въпроси, промяната се счита със значителен ефект.
Задължение на работодателя да обсъди промяната
(а) Работодателят е длъжен да обсъди със засегнатите служители и
техните представители, ако има такива, въвеждането на промените, посочени в точка 8.1, въздействието, което промените могат да окажат върху служителите и мерките за предотвратяване
или смекчаване на неблагоприятните последствия от подобни
промени за работниците и служителите и трябва да обърне своевременно внимание на въпросите, повдигнати от служителите
и/или техни представители във връзка с промените.
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(б) Дискусиите трябва да започнат най-рано, след като работодателят е взел окончателно решение за промените.
(в) За целите на такова обсъждане, работодателят трябва да предостави в писмен вид на засегнатите работници и служители и
техните представители, ако има такива, цялата необходима информация за промените, включително естеството на предлаганите промени, очакваните ефекти от промените за служителите
и всички други въпроси, които биха могли да им повлияят при
условие, че той не е длъжен да разкрива поверителна информация, разкриването на която би противоречало на интересите му.
1

2
3

4

Виж, например, канадския Закон за разследване на индустриалните спорове 1909 г.
и трансваалския Закон за индустриалните спорове 1907 г.
Директива 2002/14 /ЕО.
Регламент за информиране и консултиране на работниците и служителите от 2004
г.: DTI наръчник (януари 2006 г.), наличен на http://www.berr.gov.uk/files/file25934.
pdf (27 октомври, 2011 г.).
Клауза 8 на висшето образование в индустрията – Генерален щаб – Решение
2010.

Видовете разпоредби, посочени по-горе, са силно процесно
ориентирани. Но предвид тяхното предназначение и място, те
попадат в обхвата на общите условия. Приложимите ситуации
изискват повече приложими мерки, като такъв пример за споразумение между работещите и ръководството може да се намери
в ирландската здравна система. Там работодатели и синдикати са
публикували наръчник за управление на динамиката на работното място, със заглавие Инструменти за промяна чрез партньорство – Алтернативниметоди за справяне с промените, разрешаване на конфликти и решаване на проблеми (2004 г.).
Споразуменията между страните относно информирането и
консултирането включват необходимост:
■	���������������������������������������������������
да се идентифицират страните, които могат да бъдат

засегнати от предложената промяна;

■	����������������������������������������������������
да се предостави информация за предложената промяна

на тези, които е вероятно да бъдат засегнати;

■	��������������������������������������������������������
да се проведат консултации със страните, които могат да

бъдат засегнати от предложена промяна;
■	����������������������������������������������������
да се извърши анализ на въздействието от промяната,
където е подходящо, с цел идентифициране на последиците (както положителни, така и отрицателни) от въвеждане на предложената промяна;
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■	�����������������������������������������������������
да се вземе предвид възможното въздействие на предло-

жените оперативни и /или стратегически промени на установените практики на работното място и на условията
на заетост, както и (свързаната) необходимост от провеждане на консултации с представителите на работниците;
■	������������������������������������������������������
страните и /или техните представители да се ангажират
напълно с подготовката и изпълнението на промяната;
■	������������������������������������������������������
от предоставяне на възможност за работещите и техните
представители да допринесат със своите идеи, виждания
и решения в рамките на промяната на процеса на управление, от подобряване качеството на вземаните решения и резултатите.
Фигура 2. Протоколна схема119  
ВЪПРОСИ, ПОДЛЕЖАЩИ
НА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА
ИДЕНТИФИЦИРАНИ НА НАЦИОНАЛНО,
СЕКТОРНО ИЛИ МЕСТНО РАВНИЩЕ
напр. нови организационни структури;
инициативи за по-добро съотношение
между качество и цена

СЪВМЕСТЕН ПРЕГЛЕД ЗА ТОВА
ПО КАКЪВ НАЧИН ДА СЕ СПРАВИМ
С ПРОБЛЕМИТЕ

ПРОЦЕС ПО ИЗВЛИЧАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ
- Консултации
[както е договорено]
- Договаряне на позиции
- Намеса на трета страна
- Подход за приемлив
компромис

ПОСТАВЕНИ
ВЪПРОСИ
МЕЖДУ
ПРОЦЕСИТЕ
(Улеснено)

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
НА СПОРАЗУМЕНИЯТА

УЛЕСНЕН
ПРОЦЕС НА
ПАРТНЬОРСТВО

- Ранни консултации
- Основани на
интереса - всички
заинтересовани
страни
- Участие на цялата
система
- Подход за
съвместно решаване на проблеми

119 Схемата трябва да се разглежда в цялостния контекст на споразуменията за партньорство, които са предмет на проучването.
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Процесите, които могат до доведат до промяна, са различни и
включват споделяне на информация, консултации, преговори и
съвместно решаване на проблеми, както и комбинации от тях.
Обединяващият фактор е съвместното обмисляне на това, по какъв най-добър начин да се третира определеният въпрос. Това
придава легитимност на избрания подход, и увеличава изгледите за постигане на приемливи резултати. Посредничество от
независима страна също може да се окаже полезен инструмент
за справяне с промяната.
Не всички подготвени от ръководството промени могат да бъдат договорени, поради което е необходимо да бъдат разписани
подходящи механизми за разрешаване на спорове.
Конвенция №94 относно трудовите клаузи (административни.
договори), 1949 г. се прилага в ситуации, в които промените са
резултат от аутсорсинг на дейности от публичния сектор. Съгласно член 2 от Конвенция № 94, ратифициралите я държави
се ангажират да подкрепят следните индустриални стандарти
по отношение на условията на труд:

“

Договорите, за които тази конвенция се прилага, трябва да съдържат клаузи, които гарантират на заинтересуваните работници и
служители заплати (включително и добавки), продължителност на
работното време и други условия на труда, които не трябва да бъдат по-неблагоприятни от установените условия на труд за професии от един и същи характер или за сектори от една и съща област,
които са предвидени в:
а) колективен трудов договор или друга приета процедура за преговори между организациите на работодателите и на работниците и служителите, които представляват съществена част от
работодателите и от трудещите се от професията или от съответната индустрия, или
б) арбитражно решение, или
в) националното законодателство.

Законът за общинските системи (MSA) на Южна Африка посочва, че местните власти трябва да се консултират със синдикатите и другите заинтересовани страни, преди да сключат
договор с външна агенция за осигуряване на общинските услуги. Също така, клауза 7 от споразумението от 2008 г., сключе92
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но между Асоциацията на местното самоуправление на Южна
Африка (SALGA), Южноафриканския синдикат на общинските
работници (SAMWU) и независимия синдикат на общинските
работници (IMATWU) постановява, в случай на аутсорсинг на
държавни услуги, работниците да се ползват със същите обезщетения при частния доставчик, така120 както е предвидено в
Споразумението на Съвета за договаряне на южноафриканското
местно самоуправление.

Контролен лист за предотвратяване на спорове
Следващите стъпки могат да съдействат на тези, които трябва
да вземат решения, при преразглеждането на съществуващи или
предложени механизми за предотвратяване на спорове чрез законодателния процес:
■ Определяне на структурата, рамката, принципите, механизмите

и основните характеристики на предотвратяването на спорове в
страната.

■ Идентифициране на заинтересованите страни, участващи в пре-

дотвратяването на спорове.

■ Определяне на мястото и ролята на синдикалните организации в

предотвратяването на спорове.

■ Идентифициране на основните проблеми, които са предмет на

спора: проблеми в областта на свободата на сдружаване, индустриалните отношения, колективните механизми за договаряне, и
така нататък.

■ Анализ на причините за проблемите.
■ Изследване на нуждите на участващите страни и степенуването

им.

■ Обобщаване на всички възможни решения на проблемите, без

тяхното оценяване.

■ Идентифициране на обективни критерии за оценка на всяко

възможно решение (например по отношение на разходи /ползи,
последици, практичност, посрещане на нуждите, определяне на
причините, недостатъци / предимства, премахване на симптомите).

■ Оценка на възможните решения, като се използват обективни

критерии и стесняване обхвата на решенията.

120 Дж. Терон: Нестандартните работници, колективното договаряне и социалния диалог: Случаят с Южна Африка, Работен документ № 28, МОТ, Отдел по индустриални
и трудови отношения (Женева, МОТ, 2011 г.), стр. 21.
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■ Изготвяне на планове за действие за изпълнение на решенията

/добрите политики на национално, секторно и местно ниво:

визуализиране на изискванията за предотвратяването на спорове и на какво могат да приличат;
разбиране на гледната точка на пола и визуализиране на система, която да го взема под внимание;
определяне на промените, които са необходими в правната и
регулаторна рамка;
идентифициране на необходимите ресурси, включително човешки и финансови, и на начина за тяхното получаване; и
определяне ролята и приноса на заинтересованите страни в
процеса.
■ Разработване на средства за разпространяване на информация и

повишаване на осведомеността относно националните механиз
ми за предотвратяване на спорове.

■ Разработване на средства за наблюдение и преглед на процеса

и предприемане на промени, ако е необходимо от национално до
местно ниво.

©ILO/J.Maillard

■ Изготвяне на проект на стратегия за последващи действия.
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Част II. Разрешаване
на спорове
На работното място се наблюдават много споделени и различни интереси, както и конфликтни такива. Въпреки че някои от
избраните пътища за договаряне водят до взаимно печеливши
резултати, има и такива, които водят до различни победи и загуби. Преговорите не винаги могат да доведат конфликтните
интереси до приемливи решения. Това е особено вярно при въпросите, касаещи заплащането на труда, обезщетенията и трудовите задължения. Работниците са склонни да искат по-високи
заплати, а работодателите – по-голяма ефективност и гъвкавост
на работното място. В резултат на това по време на преговорите
може да се стигне до задънена улица. Без допълнителни мерки
или действия, застоят в преговорите трудно може да се преодолее. Какви са пътищата и начините за преодоляване на подобни
безизходни ситуации?
Първата цел на мерките за преодоляване на застоя е презареждането на процеса на преговори, защото най-добрите решения
са тези, които са договорени от страните. Свежите ресурси или
новите перспективи – например чрез посредничество, могат да
са в състояние да възстановят преговорния процес. Въпреки
това ако страните не могат да се убедят в споделените заключения, тогава може би едно споразумение за процедура – катоарбитраж – може да се окаже от съществено значение за намирането на решение. Ако дори и при този вариант не е налице
съгласие или не е предвиден задължителен арбитраж, е необходима сила. Силата може да бъде упражнена чрез политическия
процес или посредством автономни лостове като стачки, локаут
и едностранно въвеждане на нови правила и условия за наемане
на работа.
Прибягването до властта – или поне до съществуването на вариант за налагане на сила – може не само да бъде законно, но
и необходимо за функционирането на цялата система на трудовите отношения. Въпреки това първият вариант винаги трябва
да бъде в посока на по-убедителни и по-малко драстични средства.
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Решаването на спорове почти винаги води до привличането на
допълнителни ресурси, включително външни такива. Това ръководство разглежда характеристиките на агенциите, публични
и частни, които предоставят такива услуги. Направени са и някои наблюдения върху модела на системата за разрешаване на
спорове. По-голяма част от този раздел разглежда съществуващите разнообразни форми на разрешаване на конфликти, като
започва с тези, които изискват по-малка намеса и завършва с
най-принудителните.
Отделът по индустриални и трудови отношения (DIALOGUE)
на МОТ, в сътрудничество с програмата за социален диалог на
Международния център за обучение на МОТ в Торино (ITCTURIN) публикува през 2012 г. Ръководство за ефективна превенция и разрешаване на спорове, ориентирано към практиците, което предлага на членовете на МОТ и на специалистите в
системите за разрешаване на спорове, практическа информация
и насоки относно това, как да се формулира политиката на трудови отношения и изисквания как да се създаде институционална машина; и как да се гарантира ефективността на услугите за
разрешаване на спорове.

Пример
Седем стъпки в разработването на системата
за разрешаване на спорове: Британска Колумбия, Канада
Стъпка 1: Процесът на проектиране
Избор на разнообразна група от ключови членове и заинтересовани
страни, които да бъдат в проектантския екип.
Оправомощаване на проектантския екип да разработи всеобхватен
мандат и работен план за процеса на проектиране.
Стъпка 2: Оценка на организацията
Преди проектирането на съответната система за разрешаване на
спорове, екипът трябва да направи подробна оценка на организацията, структурата, историята на спора, спорещите страни, настоящите недостатъци на системата и потенциалните пречки пред тяхната
промяна.
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Стъпка 3: Ръководни принципи и цели на проекта
Първата основна задача на проектантския екип е да установи ръководните принципи за процеса на разрешаване на спорове.
Тези принципи следва да подкрепят изпълнението на материалните
и процесуалните цели в съответствие с ценностите на политиката
на организацията (съвместно решаване на проблеми, управление
на решенията и предотвратяването на спорове в една цялостно интегрирана политическа рамка).
Стъпка 4: Разглеждане на ключови въпроси на модела
Проектантският екип следва да оцени внимателно важните въпроси на проектирането, включително процеси по разрешаване на спора, посредническия подход на основата на права или на интереси,
избора на правилен процес за разрешаване на спора, избора на варианти за разрешаване на спора, конфиденциалност, институция за
разрешаване на спора и нейната роля, баланс на силите и резултатите и влизане в сила на споразумението.
Стъпка 5: Обучение и квалификация
Проектантският екип трябва да гарантира, че избраните посредници са добре квалифицирани и обучени в алтернативно разрешаване
на спорове (ADR) и други процедурни техники, включително че са
преминали обучение за  напреднали.
Стъпка 6: Изпълнение
Проектантският екип разполага с вариант да приложи най-новия
моделиран процес за разрешаване на спорове чрез пилотен тест,
екип за изпълнение или поетапно.
Тестването на новата система чрез постепенен план за внедряване
може да помогне на екипа да установят трудностите на новата система и да ги променят съответно.
Стъпка 7: Оценка и представяне на мерките
За проектантския екип е важно да идентифицира целите и инструментите за оценка, мерките за изпълнение, източниците за събиране на данни и стъпките за модифициране на системата за бъдеще,
така че новият дизайн на системата да може да се развива и да се
подобри с течение на времето.
Източник: Британска Колумбия, Кабинет на главния прокурор, Достигане до решение:
Ръководство за проектиране на системите за разрешаване на спорове в публичния сектор, http://www.ag.gov.bc.ca/dro/publications/guides/design.pdf (19 ноември 2011 г.).
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20. Механизми за разрешаване на спорове
Признавайки специалния контекст и нуждите на трудовите отношения в публичния сектор, много страни разполагат със специални агенции с широкообхватни правомощия в разрешаването на спорове. Това е промяна на правната традиция за справяне
с трудовите спорове в рамките на официалната съдебна система, която все още е на разположение като апелативен способ и
при по-новите системи (За първоначални коментари, читателят
е насочен към обсъждане на самоуправлението и адекватната
намеса в началото на това ръководство). За размисъл например
кратък доклад на Ирландската комисия по трудови отношения:

“

[Нашата мисия е] за насърчаване развитието и усъвършенстването
на ирландските политики за индустриални отношения, процедури
и практики чрез предоставяне на подходящи, навременни и ефективни услуги за работодатели, синдикати и работници.

Комисията изпълнява мисията си чрез предоставяне на специфични услуги, както следва:
■	����������������������������������������������
Посредническа служба за индустриални отношения
■	����������������������������������������������������
Служба за консултиране и проучвания на индустриални-

те отношения

■	�����������������������������
Служба на комисаря по правата
■	��������������������������������������������
Служба за посредничество на работното място
■	���������������������������������������������������
Подпомагане на съвместните комитети по труда и съв-

местните индустриални съвети при упражняването на
техните функции.

Комисията се ангажира и с други дейности от изследователски
характер, свързани с подобряване на практиките на индустриалните отношения, включително:
■	����������������������������������������������������
преглед и мониторинг на развитието в областта на ин-

дустриалните отношения;

■	���������������������������������������������
подготовка, след консултиране със социалните

партньори,на кодекси за добри практики, свързани с
индустриалните отношения;
■	�����������������������������������������������������
изследвания и публикации за индустриалните отношения;
■	����������������������������������������������������
организиране на семинари /конференции, посветени на
индустриалните отношения /проблеми при управление
на човешките ресурси.
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За да бъдат в състояние да функционират ефективно, особено в
критичната област на разрешаването на спорове, е много важно,
държавните и непубличните трудови агенции да отговарят на
определени ключови процесуални и материални качества:
■

■

■

■

■

■

Легитимност. Системата, в която агенцията работи,
трябва да бъде продукт на съгласие между страните,
чиито интереси са изложени на риск, и материалноправните стандарти, които се прилагат, следва да отговарят
на публичния интерес и стандарти.
Обхват. Системата трябва да е в състояние да покрие
цялата гама от законни интереси на страните, и съпътстващите въпроси, които могат да породят конфликт на
работното място.
Правомощия. Системата трябва да притежава пълния
набор от процедури за алтернативно разрешаване на спорове (ADR), от посредничество до арбитраж и междинните механизми, описани в това ръководство, когато са
подходящи за разрешаване на възникналите проблеми.
Независимост. Посредниците, помирителите и арбитрите за всяка схема за разрешаване на конфликти и за
всяка организация, изпълняваща такива схеми, трябва да
бъдат абсолютно независими и без наличие на каквито и
да било конфликти на интереси по отношение на страните или предмета на спора. Назначаването на неутрална
страна трябва да е резултат на общо или изрично съгласие. Тя може, например, да произтича от национална
разпоредба, или процедури за разрешаване на спорове
в конкретни специфични дейности в публичния сектор,
ако възникне необходимост.
Професионализъм. Докато стиловете за разрешаване на
спорове могат да варират в зависимост от личността и
индивидуалните качества, потребителите на услугите
имат право да знаят, че доставчиците работят за една
етична и сигурна държавна структура, имат необходимия
опит и са квалифицирани и компетентни в своята област.
Координация и интеграция. Всеки доброволен или
секторен процес за разрешаване на спорове трябва да
бъде съвместим с по-широката система за регулиране на
трудовите отношения и изработване на споразумение,
приложимо или прието от страните. Законоустановените и ненормативни системи за разрешаване на спорове
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в идеалния случай трябва да се допълват, и в никакъв
случай да не се подкопават една друга121.
■ Адекватно финансиране и персонал. Те са от съществено
значение за ефективно функциониране на всяко агенция
и могат да бъдат описани като предпоставки за други
изисквания.
■ Мониторинг и оценка на ефективността. Агенциите
трябва да създават инструменти за оценка на своите
дейности и да развиват дейността си в съответствие с
нуждите на страните.
С цел да се повиши доверието към агенциите, техните водещи
служители могат да бъдат назначавани чрез двустранен или
тристранен консултативен процес с участието на държавата и организациите на работодателите и на работниците. Те също така
могат да бъдат предлагани от договарящите страни и потвърдени
от правителството чрез обикновен процес по номиниране.
Законът за трудовите отношения на Южна Африка регламентира Комисия за помирение, посредничество и арбитраж
(CCMA). Съгласно закона комисията е „независима от държавата, от всяка една политическа партия, синдикална организация,
работодател, работодателска организация или федерация122“.
Управителният орган на Комисията е конституиран на тристранна основа и професионалистите, натоварени с извършването на работата на Комисията трябва да бъдат „независими и
компетентни и представителни по отношение на расата и пола“.
Те също така са задължени да спазват стриктен кодекс на поведение. Ръководният орган акредитира, субсидира и наблюдава като цяло дейностите по разрешаване на спорове на самата
CCMA, съветите по договаряне и непубличните агенции123.
121 Виж C. Томпсън, „Решаване на спорове на работното място: обществени въпроси,
частни проблеми“, в ADR бюлетин (Robina, QLD, Австралия, Център за разрешаване
на спорове, университет Бонд, 2007 г.), том. 9, No. 8, стр. 141.
122   Член 113 от Закона за трудовите отношения № 66 от 1995 година.
123 Член 127 (1) от Закона за трудовите отношения № 66 от 1995 г.: „Всеки съвет или
частна агенция може да поиска от управителния орган…, акредитация да извършва
някоя от следните функции - (а) разрешаване на спорове чрез помирение; и (б) арбитриране на спорове, които са останали нерешени след помирителна процедура,
ако законът предвижда арбитраж“. Член 132 (1) (б): „Всяка акредитирана агенция
или частна агенция, която е подала заявление за акредитация, могат да кандидатстват пред управителния орган… за субсидия за изпълнение на каквито и да
било функции за разрешаване на спорове, за които е акредитирана или е подала
заявление за акредитация, както и за обучение на лица, които да изпълняват тези
функции.“
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CCMA улеснява разрешаването на споровете, възникнали на
секторно ниво чрез двустранни съвети за договаряне. Веднъж
създадени, тези съвети изпълняват функции за предотвратяване и разрешаване на спорове съгласно устава на съответния
съвет във връзка, както със споровете за интереси (спорове за
договаряне), така и със споровете за права (покриващи въпроси
като тълкуване на колективния трудов договор и несправедливи
уволнения). Създадени са и Съвети за договаряне в публичния
сектор, които предлагат свои собствени услуги за разрешаване
на спорове.124
Много от тези агенции, като ACAS във Великобритания, LRC
в Ирландия, CCMA в Южна Африка или FMCS в Съединените щати, се опитват да предлагат услугите си под формата на
„едно гише“, като по този начин рекламират своята полезност
и ефективност на разходите. Внимание привлича използваният в Австралия език във връзка с уреждането на нова комисия
по труда (Fair Work Australia) във федералния закон за отношенията на работното място, Закон за справедливия труд № 28
от 2009 г., който е достатъчно доказателство за намеренията
на страните

“

Институции за справедлива работа в Австралия – едно гише
Съгласно [по-стар закон] работодателите и служителите трябва да
използват услугите на седем агенции. Австралийското правителство поема ангажимент да създаде нов независим арбитър, Fair
Work Australia, който да наблюдава новата система на отношения
на работното място.
Fair Work Australia предоставя на обществото достъпно „обслужване на едно гише“, като осигурява практическа информация, помощ
и съвети по въпросите на труда и гарантира тяхното съответствие
със закона. Тя е независима от синдикатите, бизнеса и правителството и е насочена към осигуряване на бърза и ефективна помощ
за работодатели и служители.
Fair Work Australia ръководи новата, справедлива, опростена и модерна система на отношения на работното място. Тя притежава
добра култура на обслужване, като се отдалечава от състезателните процеси от миналото в полза на по-малко формалните про-

124 Виж уеб страниците на Съвета за колективно договаряне в публичния сектор и
Комисията за помирение, посредничество и арбитраж, http://www.pscbc.org.za и
http://www.ccma.org.za (27 октомври 2011 г.).
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цеси. Акцентът е поставен върху осигуряването на справедливост
и ефективност и отлични нива на обслужване на ползвателите на
системата125.

Тези агенции често обръщат специално внимание на публичния
сектор, назначавайки групи с опит в областта – както в Австралия126 – иразработват процеси със специално значение за сектора, както е случаят в Ирландия.127
Ненормативните системи могат да играят допълваща роля приразрешаването на споровете. Те притежават потенциал да предложат адаптивни и приспособени формули за страните, особено
на местно ниво. Те имат и някои други ползи, като: неприкосновеност на личния живот, неформалност, бързина и съсредоточаване върху същността, а не върху формата. Те са рентабилни, дори и когато не получават държавна издръжка например
в САЩ, Канада и Южна Африка128. Ненормативните системи
представляват опция от особено значение за по-големи и посложни актьори на сцената на труда, които разполагат с ресурси
да планират, да преговарят (при равни условия), да се развиват
и да ги подкрепят.
Докладът на Комисията за бъдещето на отношенията между работниците и ръководството (Dunlop Commission Report) от 1994 г.
обобщава основните принципи, които трябва да действат в рамките на незадължителната система за разрешаване на спорове:

“

Практикуващите ADR предполагат, че тези процедури работят
най-добре, когато са интегрирани в една система, която започва с
ефективни организационни политики и практики, които ограничават възникването на проблеми, преди те да възникнат, предвиждат
неформални методи за индивидуално и групово решаване на въз-

125 Fair Work Australia: обслужване на едно гише, информационен бюлетин, издаден от
австралийското правителство (2009 г.).
126 Fair Work Australia: Групова система, http://www.fwa.gov.au/index.cfm?pagename=
aboutpanels (27 октомври 2011 г.).
127 Виж например Кодекс на практиките: процедури за спорове, включително процедури в основни услуги, на Комисията по трудови отношения в Ирландия.
128 Някои страни, като САЩ и Канада, имат традиции в употребата на частния арбитраж, докато посредничеството с помощта на официален посредник е добре позната и много важна функция на индустриалните отношения в скандинавските
страни. (МОТ: Подобряване на съдебните механизми за уреждане на трудовите спорове в България, Доклад от тристранната конференция на високо равнище, София,
5 май 2006 г. (Будапеща, 2006 г.), стр. 5).
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никнали проблеми или конфликти, и включват формално обжалване и процедури за разрешаване на спорове. От друга страна, за
да могат да използват пълния си потенциал, тези вътрешни процедури трябва да притежават необходимите характеристики. Освен
това, неутралните специалисти, които разрешават оплакванията в
рамките на тези системи, трябва да притежават достатъчно практически опит, така че решенията им да бъдат зачетени от държавните органи и съдилищата, които отговарят за приложимото законодателство. И накрая, повечето експерти по решаване на спорове
подчертават значението на участието на страните, обхванати от
системата, в нейното моделиране и надзор129.

Токисо е най-големият ненормативен доставчик за разрешаване
на спорове в Южна Африка, като над 10 000 спорове се решават
всяка година от неговите членове. Токисо предлага посредничество/ помирение, арбитраж, производство за установяване на
фактите и консултантски услуги. Тя е създала свои собствени
правила за помирение и арбитраж, както и кодекс за поведение
на своите членовете. На практика двете агенции за разрешаване
на спорове – едната финансирана от държавата и другата без
държавна субсидия, са много активни в Южна Африка, и ненормативните органи изпълняват ценна допълнителна и може би
дори допълваща функция в националната схема. FMCS в САЩ
осигурява подобна услуга чрез арбитражни панели, до които
страните имат достъп. Частните арбитри се заплащат от страните, което насърчава договарянето или решенията, взети чрез
посредничество130.
Главният посредник за решаване на спорове в рамките на австралийския закон за справедливата работа от 2009 г. е държавен
орган, Fair Work Australia, но законът предвижда споровете да се
решават и от частни лица131. В Обединеното кралство, най-голямата финансирана от държавата, но независима ACAS132 е водещата организация в предоставянето на широка гама от услуги за
разрешаване на спорове и за създаване на модели на системи за
спорове, като работата й е подкрепа от частни организации: като
129 Комисията Dunlop: Проучвателен доклад на Комисията относно бъдещето на отношенията между работник-ръководство (окръг Вашингтон, Отдел на търговията и
труда, 1994 г.), стр. 113.
130 Виж още за Токисо на нейния уеб сайт, http://www.tokiso.com (27 октомври
2011 г.).
131 Виж чл. 740.
132 Виж уебсайта на ACAS http://www.acas.org.uk (27 октомври, 2011 г.).
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Центърът за ефективно разрешаване на спорове133. Незадължителното решаване на спорове обикновено включва допълнителни
разходи за страните, което го прави малко вероятно като действащ механизъм за развиващите се страни. В тези страни трябва
да се регламентират национални услуги по посредничество и
арбитраж за насърчаване на справедливите трудови практики и
стандарти, които са достъпни за всички сектори134.

21. Проект на система за решаване на спорове
Точно както при по-широката система на колективно договаряне, от която е част, ефективността на системата за разрешаване
на спорове зависи значително от нейната легитимност. Легитимността произтича от участието на заинтересованите страни
в създаването й:

“

Когато заинтересованите страни сътрудничат в процеса на проектиране на системата, те се превръщат в истински партньори при
идентифицирането, разбирането и управлението на споровете – и
имат по-пряка отговорност за успешното функциониране на системата за управление на конфликти135.

Когато системата е нормативно регламентирана, участието в нея
може да бъде постигнато чрез политическия процес. Въпреки
това е от голяма помощ, ако страните имат по-пряко участие в
приемането на съответното законодателство. Някои държави са
създали органи за тази цел, които изпълняват и други функции.
Примери затова са Социално-икономическият съвет на Нидерландия136 и Националният съвет по труда и икономическото развитие на Южна Африка (NEDLAC)137.
133 Виж на сайта на Центъра за ефективно разрешаване на спорове, http://www.cedr.
com (27 октомври, 2011 г.).
134   Виж A. Зак: Постигане на стремежите на Конвенцията на МОТ чрез независим мониторинг (януари 2007 г. достъпна на monitoring (Jan. 2007, http://www.law.harvard.
edu/programs/lwp/peo- ple/staffPapers/zack/2007JanILO.pdf) и А. Зак: Съчетаване
на трудовите стандарти в споровете: възможност за МОТ, Доклад, представен на
Международния институт за изследване на труда и отдел на МОТ по трудово право
и социално осигуряване за международни дружества, 10 април 2006 г.
135 C. Константино и C. СиклесМерчант: Проектиране на системи за управление на конфликти (Сан Франциско, Хосе-Бас, 1996 г.), стр. 54.
136 Виж уеб сайта на Социално-икономическия съвет на Нидерландия http://www.ser.
nl (27 октомври 2011 г.).
137 Виж уеб сайта на NEDLAC http://www.nedlac.org.za (27 октомври 2011 г.).
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Тези органи на високо равнище имат важна роля не само за
легитимирането на законодателното скеле, но също така и съществен ценен принос за съдържанието на законите.
Основните социални инициативи много често се разпростират
извън законодателната уредба. Пример затова е партньорският
подход, приет от социалните партньори в Ирландия от 1987 г.
насам, в резултат на който е създаден Националният център
за партньорство и производителност (NCPP) през 2001 г. През
2010 г. той е интегриран в Националния икономически и социален съвет. На неговата официална уеб страница може да се прочете следното:

“

Националният център за партньорство и производителност (NCPP)
е създаден от правителството през 2001 г. за насърчаване и улесняване на партньорството –довело до промени и иновации на работните места в Ирландия.
Чрез изграждане и подкрепа на инициативата за промяна и иновации на работните места чрез повишени нива на участие на заетите
лица и ангажираност, целта на NCPP е да допринесе за национална
конкурентоспособност, подобрени обществени услуги и по-добро
качество на трудовия живот на работодателите и служителите.
В сърцето на мисията на Центъра стоят иновациите на работното
място – нови начини на работа въз основа на нови идеи, практики и поведения, които носят значителни ползи за организациите и
техните служители по отношение подобряването на производителността, изпълнението, гъвкавостта, ангажираността и удовлетвореността от работата ...138

Програмите за реформа на трудовите отношения в публичния
сектор трябва да осигурят или насърчат провеждането на форуми на високо равнище, които да допринесат за процеса на промяна. Под широката законодателна рамка може да има нужда
от развитие и промяна на приложимите механизми за разрешаване на спорове. Те могат да варират от местни средства за защита, които се справят със спорове относно интерпретирането
на договора до лични оплаквания. Тези механизми са особено
ефективни, когато са съгласувани и персонализирани от непо138 Уеб страница на Националния център за партньорство и производителност, http://
www.ncpp.ie, вече не е достъпен. Информацията относно NCPP в момента е достъпна на интернет страницата на Националния Икономически и социален съвет,
http://www.nesc.ie/en/our-organization/nesdo/ncpp/ (27 октомври 2011 г.).
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средствените участници с цел да отговорят на специфичните
им нужди и обстоятелства. Поради това, те могат да бъдат поотзивчиви и адаптивни, отколкото техните законодателни партньори:

“

Първият принцип гласи, че ако сте наистина сериозни за постигането на консенсус, трябва да включите от самото начало всички
заинтересовани лица, които имат правомощия да вземат решения и
са отговорни за изпълнението им, засегнати са от тях, и имат правомощието да ги блокира. Истината е, че ако групите са откъснати
от процеса, те могат да причинят повече вреда, отколкото ако са
включени в него139.

Федералната служба за посредничество и помирение в САЩ
насърчава местните страни да изградят свои собствени подходящи механизми за разрешаване на спорове. Тя също така
разработва гъвкав пакет от мерки, които страните да могат да
адаптират („Динамично-адаптивни системи за разрешаване на
спорове“), за да се справят с не-икономическите въпроси, като
формулата може да бъде по-общо разгърната:

“

Има многобройни жалби на работното място, от законови искове за
дискриминация до личностни конфликти, които не са типични за
разрешаване на арената на колективното договаряне. Тези въпроси
могат да се превърнат в продължителни спорове, скъпи, отнемащи
време съдебни дела и отровени взаимоотношения, с разрушително
въздействие върху морала на служителите. Поради тази причина
се въвеждат нови алтернативни процеси за разрешаване на индивидуалните трудови спорове, които заплашват конкурентоспособността, ефективността, производителността и морала ...
FMCS отговаря на необходимостта от механизми за разрешаване
на спорове чрез въвеждане [през 2004 г.] на нова програма – Динамично-адаптивна система за разрешаване на спорове, или DyADS.
През последните 18 месеца, екип от експерти за проектиране на
системи за спорове помага на FMCS да разработи модел за организациите, които да изградят свои собствени системи за разрешаване
на конфликти...
Думата dyad включва два компонента, които работят заедно в екип.
В този случай, проектът DyADS включва представители на ръководството и на работещите, които си сътрудничат за разработване и

139 Д. Щтраус: „Улесняване на съвместното решаване на проблеми и управление на
процеса“, в Л. Хол (ред.): Преговорни стратегии за взаимна печалба (ТаузъндОук,
Калифорния, Сейджпубликейшънс, 1993 г.), стр. 35.
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поддържане на система за разрешаване на конфликти, възникващи
на работното място. Тези конфликти могат да варират от сложни
морални претенции относно равни възможности за заетост до проблеми в работните взаимоотношения, които са вредни за работната
среда.
Процесът DyADS започва с дискусии между ръководителите на
предна линия и синдикалните представители, чиито членове са
директно засегнати от всяка нова система. Страните сами изграждат програмата от самото й начало, проектират различни процеси,
посредством които се надяват да разрешат споровете на работното
място по един ефективен начин. За да бъде успешна, всяка система
трябва да бъде много гъвкава, отворена за промени, и да предлага
много различни пътища за спорещите да поставят своите притеснения. С подхода DyADS страните могат съвместно да разработят вътрешна „неутрална функция“ – извършва се от индивид или
комисия – за координиране и изпълнение на програмата и която
да помогне на спорещите да достигнат до решения на своите проблеми на работното място. По време на този процес, FMCS екипът улеснява вътрешния диалог между страните, и им помага да
си сътрудничат, за да изработят гъвкава DyADS програма,която да
притежава множество пътища за разрешаване на конфликти. Ключът къмуспешна DyADS програма е в готовността на страните да
създадат уникална система, която да отговори на нуждите на работните им места.
DyADS е ... приобщаващ процес, който насърчава страните да развиват собствена система с множество възможности за решаване на
различни видове трудови спорове. Всяка такава система трябва да
бъде динамична, постоянно развиваща се, и не трябва да се намесва в правата на колективно договаряне или в правата на физическите лица да търсят обезщетение по реда на законната схема140.

FMCS предлага също така услуги за „договорено създаване на
правила“, които макар и предимно предназначени да помогнат
на страните да постигнат съществени резултати, може да се използват също и при проектиране на система за разрешаване на
спорове141.

140 Виж http://www.fmcs.gov/internet/itemDetail.asp?categoryID=281&item ID = 18120 и
http://www.fmcs.gov/internet/item Detail.asp? CategoryID = 42 &Itemid = 18115 и откъсът, пресъздаден в източника по-долу (URLs 27 октомври 2011 г.).
141 Виж по-нататък наблюдения на активното посредничество при преговори на стр.
31, по-горе.
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22. Използване на по-специфични данни
Общият принцип на системата за разрешаване на оплаквания
гласи, че проблемите следва да се разглеждат като възможно
най-близко до техния източник. Това не само задължава непосредствените опоненти да поемат отговорност за своите действия и последствията от тях, но също така означава, че ако един
въпрос остане нерешен, ще трябва да се включат по-висши членове на персонала, за да окажат съдействие.

©ILO/M.Crozet

Колективното договаряне в публичния сектор на ключови въпроси като заплати и условия на труд или големи инициативи
на ръководството за промяна, обикновено започват на високо
равнище. В случай че основните преговарящи стигнат до задънена улица, следва да се приложи основното правило: преди
да се привлекат ресурсите на трети страни, страните могат да
обмислят да се обърнат за съдействие към по-висши фигури в
рамките на собствените им организации, които да погледнат ситуацията от друг ъгъл и може-би да използват авторитета си за
излизане от безизходното положение.
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Много трудови договори на практика се сключват, следвайки
този подход. В резултат на сравнително новата и доста голяма децентрализация на договаряне в скандинавските страни
например е съвсем обичайно да се наблюдава правителството
и синдикатите да вземат участие в качеството на посредници,
когато преговорите на общинско ниво са в застой142.

23. Опростени дискусии
Когато за първи път възникне даден въпрос, преди да се превърне в ясен спор, страните могат да решат да го изяснят посредством дискусии, с помощта на независима страна:

“

Опростената дискусия е неформален процес, позволяващ ефективното разрешаване на спорове на „ниско ниво“, които са сравнително нови и все още не са ескалирали до значително разделение
между засегнатите хора. Посредникът съдейства на страните да изложат проблемите си в „безопасна среда“, която е напълно конфиденциална. Посредникът не предлага съвети или решения. Целта
на процеса е да се осигури пространство, в което и двете страни да
могат да се изслушат взаимно, да придобият по-дълбоко разбиране
за желанията на другата страна и да се опитат да стигнат до взаимно приемливо решение143.

Посредникът дава своя принос по няколко начина:
■	��������������������������������������������������
Страните излагат смесица от споделени, различни и

конкуриращи се интереси. Ако случаят е такъв, винаги е
от полза да има неутрален стол, независимо от характера
на взаимодействията.
■	����������������������������������������������������
Докато страните обикновено искат съществени резултати, основният фокус на посредника е да доведе процеса
до края. Мандатът на посредника е да насочва страните
към максимално продуктивни пътища за постигане на
взаимна печалба.
142 Т. Сток и А. Сейп: „Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор: Северните страни в сравнение“, Вестник за индустриални отношения (Сидни, Австралийска асоциация на труда и трудовите правоотношения, 2008 г.), том. 60, No. 4, стр.
571-2.
143 Национален форум за партньорство при здравните услуги, Инструменти за промяна чрез партньорство: Алтернативни методи за справяне с промяната, разрешаване
на конфликти и на проблеми, стр. 27.
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■	�����������������������������������������������
Надеждният посредник може да насочи страните в

търсене на по-широки интереси, повече гледни точки и
по-дългосрочни хоризонти.
■	���������������������������������������������������
Безстрастният посредник може да изглади динамиката
в малка група, да управлява личностите и да действа
като буфер. Когато доверието между страните липсва,
намесата на независим посредник е особено
наложителна.
■	������������������������������������������������
Посредникът може да действа като офлайн трибуна
(„група за отзвук“) за представяне на опасенията
и предложенията; и, с разрешение, като тестер
на реалното положение.
■	����������������������������������������������������
Посредникът може, при наличие на съгласие, да влезе
в по-активна роля на пръв посредник, когато позициите
станат по-фиксирани.
■	��������������������������������������������������
Доброто посредничество не измества консултациите,
преговорите или другите взаимодействия,
а ги поддържа.

24. Съвместно решаване на проблеми
Техниката на съвместно решаване на проблеми е приложима, както при предотвратяването на спорове (виж по-горе,
стр. 37), така и при тяхното разрешаване. След като спорът
действително е възникнал, страните могат да решат да се
измъкнат от битката, като вместо това поставят проблема
за решаване, много често с помощта на посредник. Например общият колективен трудов договор на Аржентина създава Постоянна комисия за заявления и трудови отношения (Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones
Laborales, CoPAR), която може да се намесва по искане на
някоя от страните и може да предложи решения по своя
преценка в срок от петнадесет дни, след което страните
могат да се споразумеят да отнесат проблема за решаване от посредник144. Тя се състои от трима представители
на работниците и на работодателя, и има правомощия да
144 Н. Риал: Колективни преговори и конфликти: алтернативни форми за намиране на
решение (Каракас, Вътрешна американска банка за развитие, Латиноамерикански
център за развитие на администрацията, 2008 г.).
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проверява съответствието на секторните колективни споразумения с общия колективен трудов договор. В Мексико
Федералният трибунал за помирение и арбитраж по подобен начин е съставен от равен брой представители от всяка
страна, които са разделени на камари, всяка от които има
един президент, избран от своите членове145. В Уругвай,
по закон конфликтите трябва да бъдат решени на най-ниското възможно ниво, ръководено от Министерството на
труда146.

25. Помирение и медиация (посредничество)
Препоръката за доброволно помирение и арбитраж, 1951
(R92) определя основата на механизмите за доброволно
решаване на трудови спорове. Препоръката насърчава създаването на механизми, които са подходящи за националните условия. Нещо повече, Конвенция № 154 регламентира, че органите и процедурите за уреждане на трудови
спорове следва да допринасят за насърчаване на колективното трудово договаряне.
Посредничеството147 е процес за справяне с безизходни
положения, при който спорещите страни доброволно или
в изпълнение на законово задължение, използват услугите
на независима трета страна, която да помогне за изясняване на проблемите, за развитие и разглеждане на възможностите за постигане на споразумение или за насочване
на страните към постигане на споразумение. Посредникът
не притежава определяща роля по отношение решаването
на спора, но може да даде насоки на страните и в някои
случаи и по взаимно тяхно съгласие, предложения по съ145 Дж. Бонифацио и Г. Фаливене: Сравнителен анализ на трудовите правоотношения
в Латинска Америка: Аржентина, Коста Рика, Мексико и Перу (Каракас, Вътрешна
американска банка за развитие, Латиноамерикански център за развитие на администрацията, 2002 г.), стр. 50, 125.
146 Закон № 18508 от 26 юни 2009 г., член 15.
147 Тук се използва като синоним на „помирение“. Различните страни са склонни да
използват термините по различни начини. „Помирител“ понякога се използва за
означаване на държавните, за разлика от частните помирители.
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щество. Отговорност на посредника е процесът, а не съдържанието. Ако страните останат неубедени, застоят в
преговорите продължава148.
Ако приемем, че най-добрите споразумения и решения са
тези, договорени от самите страни, тогава посредничеството представлява възможност на избор за алтернативно
решаване на спорове. Добрият посредник се опитва да
предоставя свежи идеи и да насочва усилията на страните в правилната посока, като намалява междуличностното
напрежение и насърчава рационалното обмисляне на нещата. Тъй като не разполага с правомощия за вземане на
решения, за посредника е предизвикателство да помогне
на страните да постигнат нови и по-добри идеи, водейки
преговорите внимателно и ако бъде поканен, да ги изпита на практика, независимо дали в съвместни или отделни
срещи.

148 Виж препоръката № 92 от 1951 г. за доброволно помирение и арбитраж, и по-специално алинея (2) на чл. 3: “Трябва да се предвидят разпоредби, по силата на които
процедурата започва, или по инициатива на една от страните по спора, или служебно от органа за доброволно помирение”.

112

Ръководство за колективно договаряне и разрешаване на спорове
в публичната администрация

Определения за посредничество/ помирение
Различни определения за помирение/ посредничество могат да
бъдат намерени в работната книга на участниците от обучителния
курс за помирение/ посредничество, организиран от Международния център за обучение:
„Приятелска или дипломатична намеса, обикновено по силата на
съгласие или покана, за преодоляване на различията между хората,
нациите и т.н.“ (Нов световен речник на Уебстър)
„Действията на трето лице, което се намесва в отношенията между
две спорещи страни с цел да ги убеди да се приспособят и да решат
спора си.“ (Правен речник на Блек)
„Посредничеството е метод за разрешаване на спорове и конфлик
ти. То е доброволен процес, включващ жалбоподател, лицето, което регистрира жалбата, и ответник, който е направил нещо, което е
разстроило жалбоподателя. Посредничеството изисква участието на
посредник, който действа безпристрастно и чиято основна роля е да
насърчи постигането на споразумение. Посредникът няма правомощия да налага решение на страните, нито страните могат да бъдат
принудени да използват посредничество или да сключат споразумение.“ (Проект за медиация – Университетът в Масачузетс / Амхърст)
„Целта на помирителната процедура е да превърне двуизмерна битка в триизмерно проучване, водещо до намиране на изход.“ Едуард
де Боно „Посредничеството може да бъде описано като практика,
при която се използват услугите на неутрална трета страна, с цел да
подпомогне страните по спора да намалят степента на различията
помежду си и да стигнат до приемливо споразумение или договорено
решение. Това е процес на рационално и системно обсъждане на различията между спорещите страни под ръководството на посредник.“
(МОТ)
Източник: Обучителен курс за помирение/ посредничество – Работна книга на участниците (МОТ, 2002 г.), стр. 16-17.
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Видове посредничество¹
Улесняващо посредничество
При улесняващото посредничество посредникът работи с лека ръка.
Ролята му е строго ориентирана към процеса, като съдържателните
предложения към страните затова как да изгладят различията помежду си. Посредникът структурира процеса така, че да подпомогне страните да постигнат взаимно приемливо решение. Той може
да задава въпроси, да проведе тест (може би в закрито заседание)
за вижданията на страните и да се опита да извлече основните им
интереси, така че да станат ясни алтернативните решения.
Оценъчно посредничество
В оценъчното посредничество посредникът играе по-активна роля,
изградена по балансиран начин. Посредникът може да започне производството в „режим на улесняване“, и ако безизходицата не бъде
преодоляна, да премине към разпит на страните и да ги насърчи да
тестват своите позиции на практика, например като им представи
доказателства за противното. Ако страните не могат да достигнат
компромис, посредникът може да предложи и дори активно да препоръча конкретни решения. И в този случай обаче страните не са
длъжни да ги приемат.
Трансформиращо посредничество
При трансформиращото посредничество е налице взаимно признаване на потребностите, интересите, ценностите и гледните точки
на страните, съчетано с взаимно овластяване. Целта е промяна на
отношенията между страните в резултат на процедурата по посредничество. Посредниците, чиято цел е промяна на гледните точки
на страните, се срещат с тях едновременно, тъй като само те могат
да въздействат за необходимата промяна. При трансформиращата
медиация страните структурират, както процеса, така и резултата
от посредничеството, с помощта на посредник в ролята на помирител.²
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1

Полезен източник на материали по посредничество е уеб сайтът http://www.
mediate.com (от 27 октомври 2011 г.). Читателите, които търсят цялостен речник за
посредничество и сродни термини, могат да го намерят на сайта на Националния
консултативен съвет за алтернативно разрешаване на спорове в Австралия: виж
http://www.nadrac.gov.au (от 27 октомври 2011 г.). Ръководството за практици (под
печат) за ефективно предотвратяване и разрешаване на спорове ще предоставя
практическа информация и насоки за стъпките за установяване на посредническа
процедура.

2

Виж Р. Барух Буш и Дж. Фолгер: Обещание за медиация: В отговор на конфликта
чрез овластяване и признаване (Сан Франсиско, издателство Хосе-Бас, 1994 г.).
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Начините, по които посредничеството може да бъде използвано,
както за укрепване на процесите на договаряне, така и за перспективите за уреждане на споровете, са много. Въпреки това
посредничеството трябва да се обвърже и с другите средства и
функции за защита като мирни задължения, период за размисъл,
доброволен арбитраж и обратно към самия процес на договаряне.
Северните страни предлагат някои добри практически примери.
В Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, индустриалните
действия са неразделна част от колективното трудово договаряне в публичния сектор149. В тези страни не може да се премине
към стачни действия преди страните да преминат задължително през посредничество. Страните са задължени да уведомяват
посредника или посредническата агенция за всяка заплаха за
стачни действия, и са длъжни да участват в процедурата по посредничество, те трябва да отложат всякакви стачни действия
докато трае процеса и са длъжни да обмислят направените от
посредника предложения.
Посредничеството в четирите държави е финансирано и регулирано от държавата, а в Швеция страните разполагат и със
свободата да организират свои собствени преговори и процедури за разрешаване на спорове. Страните са регламентирали
и разпоредби, по силата на които могат да назначат неутрален
председател с правомощия да посредничи, да отложи стачните
действия за максимален срок от 14 дни и да предложи посредничество по специфични въпроси.150
В Дания, като допълнително изискване за намаляване на напрежението и време за размисъл, страните трябва да изчакат пет
дни след приключване на посредническата процедура преди да
могат да предприемат стачни действия. Посредниците в публичния сектор в Дания имат също така правомощия да поискат
гласуване на предложението за посредничество от синдикалната организация.Националното законодателство предвижда понататък, че е необходимо мнозинство от гласовете на имащите право на глас, за да бъде отхвърлено предложението, и това
149 Обобщението до голяма степен е взаимствано от труда на Т. Сток и А. Сейп: „Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор: Северните страни в сравнение“, Вестник за индустриални отношения (Австралийска асоциация на труда и
трудовите правоотношения, 2008 г.), том. 60, No. 4.
150 Цитирано, стр. 566.
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мнозинство трябва да представлява поне 25 на сто от синдикалните членове с право да глас.
Всички тези мерки имат косвен ефект върху насърчаването на
страните да се придържат или поне да се завърнат към процеса
на договаряне.

Предложения, касаещи помирителните стъпки
в процеса по посредничество
1. Въведение: създаване на благоприятен климат за разрешаването на спора и гаранции, че страните разбират основните елементи на процеса.
2. Диагноза: развиване на разбирането за и да се анализира конфликта и спора.
3. Решения: Генериране на опции за постигане на съгласие относно предпочитаните варианти.
4. Споразумение: постигане на споразумение и неговото последващо валидиране в писмена форма.
Източник: Обучителен курс по помирение и посредничество – Работна книга на участниците (МОТ, 2002 г.), стр. 115-120.

Посредничеството като продължаващ ресурс
В трудни случаи и когато залозите са високи, посредничеството може да не доведе до постигането на съгласие, особено ако
преговорите се намират в застой. Ако проблемите в спора не
бъдат загърбени, заинтересованите страни могат да решат да
продължат да отстояват своите противоположни интереси чрез
стачни действия или арбитраж. Натискът на изтощението, съчетан с индустриалните и юридически битки, на по-късен етап
често дава предимство на посредника да приключи спора, който
иначе би продължил.
Моделът на преговори – помирение – арбитраж
Близо 100 години след създаването на федерация през 1901 г.,
Австралийският общ здравен фонд работи по правилата на модела за преговори – помирение – арбитраж на работното място.
Фактът, че по принцип почти всеки вид спор на работното място, независимо дали в публичния или частния сектор, може да
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бъде отнесен за разрешаване пред съд, притежаващ правомощия за принудителни помирение и арбитраж носи след себе
си специални последствия. Това означава, че разграничението
между споровете за права и тези за интереси, е до голяма степен
академично, и че всички стачни действия се считат незаконни,
както и че тази почти уникална система на помирение/ арбитраж – подкрепени от преговори, еволюира.
Докато арбитражната функция на Австралийската комисия за
помирение и арбитраж151 привлича повече вниманието на обществеността, в действителност по-голямата част от споровете
се разрешават чрез помирителни процедури. Дори тази функция прикрива какво би било най-показателното въздействие на
Комисията, а именно, насърчаване на преговорния процес между синдикалните организации и работодателя:

“

Съгласно ... първоначалния акт е ясно, че основната функция на
законодателството, и съдът, е да насърчи работниците/ служителите и работодателите да постигат съгласие чрез преговори. Ако
не бъде постигнато споразумение, съдът може да упражни своята
функция на помирител, който да подпомогне страните да се договорят по взаимно съгласие. Ако и това не доведе до постигане на
споразумение, тогава съдът може да упражни функцията си на арбитър, като реши всички останали спорни въпроси. [Намерението]
на основателите е ясно. Преките преговори между страните трябва
да се насърчават, дори ако това означава да се намеси помирител,
който да съдейства на страните при договарянето на споразумение.
Арбитражът трябва да бъде последна инстанция, ако всичко друго
е безрезултатно152.

Помирителният процес включва предоставянето на препоръки
при обстоятелства, при които страните са се съгласили да бъдат
ефективно обвързани от предоставените препоръки.153
151 Първоначално наречена Общ съд за помирение и арбитраж, а през 1956 г. Обща
комисия за помирение и арбитраж, след това Австралийска комисия за помирение
и арбитраж, после Австралийска комисия по индустриални отношения и в момента
(с по-малко разпоредителни правомощия) Fair Work Australia.
152 Р. Маклеланд: „Към колективното договаряне: критичен анализ на тенденциите“,
Вестник за индустриални отношения (Сидни, Австралийска асоциация по труда и
заетостта, 1976 г.), том 18, № 4, стр. 391, цитирано и допълнително от В. Крейтън, В.
Форд, и Р. Мичъл: Трудово право, второ издание (Сидни, компания за юридическа
литература, 1994 г.), стр. 579-610.
153 Виж например решението на държавния (за разлика от федералния) трибунал по
спор между Министерство на индустриалните отношения и BHP Steel Limited, заедно със 7 други, (NSWIRC 8095) 13 май 2002 година.
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Австралийският пример наистина показва, по какъв начин помирението и арбитражът могат да се използват, за да могат процесите по договаряне да напреднат.
Посредничество при споровете за права
Основният акцент на това ръководство е върху посредничеството при споровете за интереси, но то може да се използва и да
има добър резултат и при споровете за права, както индивидуални, така и колективни.154
При споровете за интереси обхватът на индустриалните действия обикновено дава на посредника убедително предимство.
При споровете за права крайният вариант е съдебно или арбитражно решение. В тези случаи перспективите за загуба на контрол, наложено решение или значителни юридически разходи,
дава на посредника допълнително предимство.155
Основният принцип на посредничеството, според който договорените резултати имат предимство пред всичко останало, поз154 Виж A. Зак: „Посредничество на трудовия съд при спорове“, във Вестник за сравнително трудово право и политика (Шампейн, Илинойс, Университет на Илинойс
– колеж по право, САЩ, клон на Международното дружество за трудово право и
социална сигурност, 2005 г.), том 26, No. 3, и A. Гладстон, „Уреждане на спорове
за права“, в Р. Бланпейн, (ред.): Сравнение на трудовото право и индустриалните
отношения в индустриализираните пазарни икономики (Хага, Клуер, 2007 г.), стр.
692.
155 В литературата се срещат следните цели на алтернативната система за разрешаване на трудови спорове: облекчаване натовареността на съда и спестяване на
излишните разходи и забавяне; засилване участието на общността в процеса на
разрешаване на спорове; улесняване на достъпа до правосъдие и осигуряване на
по-ефективно разрешаване на спорове С. Голдбърг, E. Грийн и Ф. Сандер: Разрешаване на спорове (Ню Йорк, Литл, Браун и Кo., 1985 г.). „Процесите като медиация
и арбитраж все повече се използват през последните три десетилетия, за да се
справят с най-различни спорове в страни по целия свят, защото помагат да се облекчи натовареността на претоварената съдебна система и осигуряват по-надежден форум за разрешаване на спорове. През последните години ADR е широко приета, както сред обществеността, така и в юридическата професия и много правни
системи изискват съдът да насърчава и улеснява използването на гражданската
медиация. В действителност някои съдилища вече изискват от страните да преминат ADR или помирителни процедури и посредничество, преди да изслушат спора.
В някои страни досъдебното помирително производство е задължително преди
произнасянето на решение. ADR е намерила симпатизанти сред съдиите и ползвателите на съдебната система в много страни с подобни правни системи, и все
по-често в гражданско-правните системи по света. В САЩ ADR е широко призната
на същата основа, като съдебния процес и е част от системата на гражданското
правосъдие“ Ф. Стедман : Наръчник за алтернативно разрешаване на трудови спорове (Торино, Международен център за обучение на МОТ, 2011 г.), стр. 11-12.
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волява на посредника да съдейства на страните да се фокусират
над намирането на формула за продуктивни консултации.
Няколко страни понастоящем регламентират посредничеството като задължителна предпоставка за определяне на права от
арбитър или съд, и в областта на незаконното уволнение тази
техника постига много добри резултати.
Колективните трудови закони в много страни налагат принудителни механизми за уреждане на спорове, когато страните се
намират в безизходна ситуация. В таблицата по-долу са дадени
примери от европейските системи за разрешаване на спорове в
публичната администрация:
Таблица 2. Задължително разрешаване на спорове
България

Само в публичния сектор

Кипър

Посредничество, след като диалогът
със социалните партньори се е провалил

Дания

Както помирението, така и арбитражът,
са задължителни, ако има спор

Естония

Ако спорът не може да бъде разрешен, той се
отнася до публичен помирител, синдикат и съд

Финландия

Задължение за ангажиране на посредник,
ако страните не се споразумеят

Гърция

Някои публични сектори

Латвия

Посредничеството е обичайно,
без изрично да е предвидено в закона

Литва

Нерешените спорове трябва да се отнесат
към Помирителна комисия

Малта

Ако е налице задънена улица в преговорите

Холандия

Само в определени части от публичния сектор

Румъния

Помирение, посредничество и арбитраж

Словакия

Посредничество

Испания

В случаите на публични услуги

Швеция

Посредничеството може да бъде задължително
или доброволно

119

26. Установяване на факти
В процеса на колективно договаряне винаги са желани по-високи нива на рационалност, особено при срив на преговорите.
Когато страните се борят да постигнат споразумение и част от
проблема произтича от конфликт за фактите или перспективите
за справедливост и достъпност, един от начините за постигане
на по-голяма обективност е да се поиска включването на неутрална трета страна, която да предприеме проучване на фактите
и след това да представи препоръки към преговарящите.
Лицето, което проучва фактите, няма определяща роля, но в
действителност намерението е, че независимостта, опитът и в идеалния случай – тежестта, която идва с титлата, ще бъдат
силно убедителни, поставяйки страните под значителен морален натиск да спазват или още по-добре да приемат съответните препоръки. Най-малкото въвеждането на препоръките е
предназначено да изясни въпросите за страните, като по този
начин намали степента на конфликт за данните. Общественото
мнение също може да влезе в играта, ако на една от страните е
разрешено да публикува препоръките от проучването на фактите, когато другата страна отказва да ги приеме.
Проучването на факти е подход, който се наблюдава в област
та на публичния сектор, като образованието в няколко щати на
САЩ. За да бъде успешен подходът, е необходимо лицето, което
проучва фактите, да има достъп до релевантни сравними данни,
което означава, че съответните публични регистри трябва да бъдат на негово разположение.
Методът има и своите слабости. Стандартна критика е, че страните могат да започнат да разчитат на неутралността на трето
лице и по този начин да пренебрегнат част от своите отговорности в процеса по договаряне. Самите препоръки, макар и неутрални, не са окончателни, но тяхното отхвърляне може да привлече твърдения за недобросъвестност156. Независимо от това,
установяването на фактите може да играе конструктивна роля
в разрешаването на спора и най-малкото, би могло да бъде на
разположение на страните под формата на доброволен избор.
156 Виж за повече информация T. Кочан: Колективното договаряне и индустриалните
отношения (Торонто, Ъруин, 1980) и E. Рийс: Ефектите от проучването на факти и
интересът от арбитраж с финална оферта въпрос по въпрос относно заплатите на
учителите, социалните придобивки и езиковите разпоредби (монография, 1992 г.).
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Ранна неутрална оценка – алтернатива
на установяването на фактите
■ Ранната неутрална оценка (ENE) е предварителна оценка на фак

ти, доказателства или правни основания. Този процес е предназначен да служи като основа за по-нататъшни и по-пълни
преговори, или най-малкото да помогне на страните да избегнат
ненужните етапи в съдебния спор.
■ Страните назначават независим експерт, който изразява становище по същество на въпросите, посочени от тях. Това становище е необвързващо, но осигурява обективна преценка на относимите позиции и насока за вероятния изход, ако случаят бъде
разгледан в съда.
■ Ранната неутрална оценка има за цел да насърчи всяка страна
да разбере по-добре собствената си позиция по отношение на
използваните критерии за решаване на споровете чрез предоставяне на форум, на който страните представят своите случаи и
получават независима, неутрална оценка за вероятния изход.
Източник: P. Тийг: Разрешаване на спорове, трудови отношения и обществена политика в Република Ирландия, Презентация, направена за МОТ, 2008 г..

27. Арбитраж
Арбитражът представлява „следващата стъпка“ от медиацията във веригата за разрешаване на спорове. При доброволния
арбитраж страните по спора, преценявайки че собствените им
усилия няма да постигнат успех, доброволно се съгласяват да
поставят разделящите ги въпроси пред независима трета страна. Арбитърът е оправомощен или по силата на договор (акт за
съгласие за отнасяне на спора пред арбитраж, който може да
бъде включен като клауза и в самия колективен трудов договор),
или по закон да разгледа доказателствата и доводите на страните и след това да определи окончателно и обвързващо въпросите, предмет на спора.157
При споровете за интереси (икономически) могат да бъдат идентифицирани два режима на арбитраж. При стандартния режим
арбитърът притежава неограничена власт при определяне напри157 Виж параграф 6 от Препоръка за доброволно помирение и арбитраж, 92 от 1951
г.: „Ако спорът е предаден на арбитраж за окончателно уреждане със съгласието
на всички заинтересовани страни, последните трябва да бъдат насърчавани да се
въздържат от стачни действия и локаут, докато арбитражът е в ход и да приемат
арбитражното решение.“
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мер на заплатите, при условие че арбитражното решение е рационално и подкрепено от доказателства в рамките на мандата на
арбитъра. Често, арбитражното решение представлява компромис между претенциите, заявени от синдикалната организация
и офертата, представена от работодателя. Когато страните започнат да вярват, че арбитърът ще раздели различията, те могат да
бъдат изкушени да преувеличат своите позиции, както по време
на преговорите, така и в самия арбитражен процес. И двете неща
възпрепятстват постигането на доброволни споразумения.
За да се противопостави на тази тенденция е създаден арбитражен модел на „окончателната оферта“. При него арбитърът
е инструктиран да не разделя никакви различия, а да приеме
или претенциите на синдикалната организация, или предложението на работодателя. Ако една от страните защитава крайна
позиция, а другата – по-скромна, по-вероятно е арбитърът да
подкрепи втората. И двете страни са наясно с това, и затова под
натиска на самия процес, изграждат позициите си така, че да
скъсят разстоянието между тях. Това прави задачата на арбитъра малко по-лесна и понякога той насочва страните да продължат процеса на преки преговори и да приключат сделката.
Арбитражът на окончателната оферта може да възприеме две
форми.
При първата, арбитърът е длъжен да избере целия пакет от предложения, направен от едната или от другата страна. При втората,
арбитърът определя точка по точка, избирайки предложението
на синдикалната организация по една точка, и след това предложението на работодателя по друга точка, и така нататък158.
158 Някои щати в САЩ са приели стандартния модел на арбитраж, а други – варианта на
окончателната оферта. Така например учителите в Кънектикът при спорове за интереси
подлежат на арбитраж с финална оферта за целия пакет, а тези в Айова използват арбитраж с финална оферта, касаещ всяка точка от споразумението (точка по точка). Виж
Дж. Фосум: Трудови отношения: развитие, структура, процес, 8-мо издание (Ню Йорк,
Макграу-Хил, 2002 г.). Дискусия по основанията на двата подхода, виж E. Eделман и
Д. Мичъл: Справяне с трудовите спорове в публичния сектор: алтернативен подход на
Калифорния, http://www.spa.ucla.edu/calpolicy/files05/CPO-MTAp.pdf (27 октомври 2011
г.). Тяхното заключение (на стр. 157): „Достатъчно е да кажем, че модел на арбитраж,
който прави механично разделение на различията без никакво позоваване на нормите,
уреждащи най-разумния начин за постигане на договореност, изглежда наивен. Нито
пък данните показват, че арбитражът има значително по-независим ефект върху реалните резултати - въпреки че синдикализацията сама по себе си е склонна да увеличи
заплащането. Важно за обществената политика е, че съществува повече от един модел
на арбитраж. Дали с мандат по закон или избран по взаимно съгласие от страните,
политиците или страните могат да изберат варианта, който е най-удобен за тях.“
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Арбитражът на крайната оферта представлява по-късно развитие на конвенционалния арбитраж, но независимо от новите тенденции, които олицетворява, е най-добре той да бъде
използван само по изключение. Практиците, които познават и
двете системи, като цяло гледат на новата форма като на поблагоразумна.
Като общо правило, арбитражното решение не подлежи на обжалване пред формалната правна система159. Докато основателността на арбитражното решение не може да бъде оспорена в
обикновените съдилища, обикновено е възможно арбитражният процес или резултатът от него да бъдат преразгледани, на основание явна нередовност160 или незаконност161.
Арбитражът се явява алтернатива на упражняването на властта
като метод за преодоляване на иначе неразрешимите проблеми
в процеса на договаряне, и много често се предпочита от всички
страни като желана и рационална алтернатива162.
Доброволният арбитраж се използва за разрешаването на спора
в цялост, но често работи много по-добре, ако страните го използват по-избирателно, за да разрешат само някои елементи от
по-голям спор.
Легитимността на доброволния арбитражен процес и свързаната с него приемливост на резултатите обикновено не се поставят под въпрос, особено когато вариантите са съвместно договорени. Доброволният му характер означава, че, за разлика от
случаите на задължителен арбитраж (виж по-долу), опасността
от сковаващ ефект върху основния процес на договаряне не би
следвало да възникне лесно.
159 Въпреки че самите страни понякога предвиждат вътрешна процедура за обжалване.
160 Ако арбитърът не е предоставил на страната подходяща възможност да бъде изслушана.
161 Ако арбитърът вземе арбитражно решение, което надхвърля правомощията му или
е в противоречие с обществената политика.
162 В прочутите думи на Хенри Барнс Хигинс, втори председател на Федералния трудов съд на Австралия (от 1907 до 1921 г.): „[Процесът] на помирение, заедно с
арбитража на заден план, е заместен от грубите и варварски процеси на стачката и
локаута. Причината е да се измести силата; мощта на държавата е в налагането на
мир между индустриалните противници, както и между други противници; и всичко това в интерес на обществото.“
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Доброволният арбитраж е метод за разрешаване на спорове,
който отговаря на целите и съдържанието на член 8 от Конвенция 151.163

28. Процедура по посредничество и арбитраж
(med-arb)
Смесеният или пряко свързан двустепенен процес на посредничество, последвано от арбитраж (med-arb) се среща в много системи в частния и публичния сектор. Близостта на двата
процеса води едновременно, както до икономичност, така и до
ефикасност на договарянето, и както практиците, така и потребителите подкрепят това нововъведение като цяло. Съществуват обаче някои професионални опасения във връзка с моделите, които позволяват едно и също лице да упражнява, както
посредническа, така и арбитражна функция. Обвинението е, че
оптималното посредничество изисква откровено разкриване на
информация, и страните биха се чувствали ограничени пред посредник, който впоследствие може да влезе в ролята на арбитър,
в случай че спорът остане нерешен. На практика, когато системите предоставят двойна роля, лицето, което я изпълнява, не
компрометира целите за разрешаване на спора164.
При процедурата med-arb могат да бъдат назначени различни
професионалисти за изпълнение на всяка роля, което им позволява пълно отдаване на всеки процес. В зависимост от естеството на проблема, обема на въпросите и наличните ресурси, страните могат да проектират процеса с множество изходи, така че
в случай на провал на посредничеството, въпросът да може да
се отнесе незабавно към арбитраж.
Процедурата по посредничество и арбитраж (или по помирение
и арбитраж) е използвана с подчертан успех в Южна Африка
163 Виж МОТ: Свобода на сдружаване и колективно договаряне (Женева, 1994 г.), чл.
256. Според позицията на МОТ, както е определена от надзорните органи, арбит
ражът следва да бъде доброволен и провеждан от безпристрастен орган като съд
или друг независим орган (МОТ: Подобряване на правните механизми за уреждане
на трудовите спорове в България, Доклад от тристранна конференция на високо
равнище, София, 5 май 2006 г. (Будапеща, 2006 г.).)
164
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За критика на смесената роля, виж A. Зак: „Посредничество на трудовия съд при
спорове“, във Вестник за сравнително трудово право и политика (Шампейн, Илинойс,
Университет на Илинойс - колеж по право и САЩ клон на Международното дружество за трудово право и социална сигурност, 2005 г.), том 26, No. 3, стр. 408-10.
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във връзка с тълкуването на два колективни трудови договори
и спорове за уволнения165.Тя се използва и в Австралия при няколко трудови конфликти в публичния и частния сектор.
В щата Нов Южен Уелс, споровете за трудови обезщетения
първо преминават през помирителна фаза, обикновено чрез телефонна конферентна връзка, след което, ако въпросите не бъдат решени, се преминава към арбитраж. Подобна процедура
е уредена и в Закона за справедливата работа в Австралия във
връзка със случаите на незаконни уволнения. Съответните законови норми на Нов Южен Уелс относно трудовите обезщетения
илюстрират общото намерение да се насърчи неформалността,
гъвкавостта и бързината при уреждане на споровете:
Производство пред Комисията:
(1) Производството по всеки въпрос, отнесен пред Комисията,
трябва да се извършва с колкото е възможно по-малко формалности и технически характеристики, и колкото позволява правилното разглеждане на въпроса.
(2) Комисията не е обвързана от правилата за доказване, но
може да се информира по всеки въпрос по начин, който
счита за целесъобразен и подходящ за разрешаване на въпроса.
(3) Комисията действа справедливо, по собствена съвест, и съобразно съществените основания на случая, без да се ръководи от технически подробности или правни форми.
(4) В производството не е необходимо да се извършва официално изслушване, като то може да се проведе под формата
на конферентна връзка между страните, включително при
която страните (или някои от тях) участват по телефона,
чрез видеовръзка или други средства.
(5) При спазване на всички общи насоки на председателя, Комисията може да проведе конферентна връзка с участие на
всички заинтересовани страни и със съответните експерти,
или отделна конферентна връзка само с някои от тях.
(6) Ако Комисията счита, че й е предоставена достатъчно информация във връзка с производството, тя може да упражни
функциите си по закона без да провежда конферентни връзки или формални изслушвания.
165 Виж чл. 191 от Закона за трудовите отношения от 1995 г.
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355 Арбитър в опит да помирява
(1) Комисията, съставена от един арбитър, не постановява арбитражно или друго решение, преди арбитърът да положи
усилия да накара страните да постигнат споразумение, което е приемливо за всички.
(2) Не се приема възражение за постановяване на арбитражно решение или за решаване на спора от арбитъра на основание на това, че той полага усилия да накара спорещите
страни да се договорят.166
Основният колективен трудов договор, обхващащ десетки хиляди работници от публичния сектор в провинция Онтарио, Канада, урежда особено кратка med-arb формулировка, която включва всички спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането
на договора, както и други оплаквания. При съгласие, процедурата може да бъде приложена и към случаите на уволнение,
сексуален тормоз и случаи, свързани с нарушение на правата на
човека. Съответните разпоредби гласят:
Посредничество / Арбитражна процедура

“
“

22.16.1 [Всички] оплаквания се подават чрез [Борд за уреждане на
оплакванията] до един посредник / арбитър с цел разрешаване на
оплакването по бърз и неформален начин.
22.16.2 Посредникът / арбитърът се стреми да съдейства на страните за уреждане на оплакването чрез посредничество. Ако страните
не са в състояние да уредят оплакването посредством посредничество, посредникът / арбитърът го изпраща на арбитраж. Когато
оплакването се разглежда на арбитражна процедура, посредникът /
арбитърът може да ограничи естеството и степента на доказателствата и може да наложи такива условия, които той или тя смята за
уместни. Посредникът / арбитърът постановява кратко решение в
срок от 5 (пет) дни след завършване на производството, освен ако
страните не се споразумеят за друго.

166 Виж чл. 354-5 от Закона за управление на злополуките на работното място и трудовите обезщетения от 1998 г.
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29. Задължителен арбитраж
Към задължителния арбитраж трябва да се подхожда много
внимателно, тъй като той може да лиши процеса на договаряне
от неговата жизненост и справедливост.
Този вид арбитраж най-често се прилага по силата на закона
или чрез административно решение, когато стане очевидно, че
страните не могат да излязат от задънената улица, в която са
попаднали без намеса от страна на властите, или когато обявената стачка надхвърля предварително установената времева
рамка.167 По отношение на арбитража, наложен от властите,
Комитетът от експерти по прилагане на конвенциите и препоръките заявява, че подобна намеса не е съвместима с принципа
на доброволни преговори, установени в член 4 от Конвенция №
98.168 Например Перу отменя разпоредбите относно задължителния арбитраж и ефективната забрана на стачки в „основни
обществените услуги“169.
Надзорните органи на МОТ декларират, че задължителният арбитраж, наложен на спорещите страни от трета страна, в това
число и от публичен орган, в случай на колективен трудов спор,
представлява нарушение на международните трудови стандарти. Въпреки това надзорните органи на МОТ признават необходимостта от използване на задължителния арбитраж, особено
когато в резултат на него се постига съгласие между страните.
Така например задължителен арбитраж се наблюдава в случаите
на стачни действия, провеждани в основни обществени сектори, където са налице забрани и ограничения на индустриалните
действия по отношение на ключовия персонал и основните услуги.170

167 Източник: Б. Гернигон, А. Одеро и А. Гуидо: Принципите на МОТ относно колективното договаряне, международен преглед на труда (Женева, МОТ, 2000 г.), том 139,
No 1, стр. 44.
168 Виж МОТ: Свобода на сдружаване и колективно договаряне (Женева, 1994 г.), чл. 258.
169 МОТ: Свободата на сдружаване в практиката: Поуки, Международна конференция
по труда, 97-ма сесия, 2008 г., стр. 16.
170 МОТ: Подобряване на правните механизми за уреждане на трудовите спорове в България, Доклад от тристранна конференция на високо равнище, София, 5 май 2006 г.
(Будапеща, 2006 г.), стр. 5-6.
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Задължителен арбитраж може да бъде наложен в случаите на
извънредни ситуации или когато са въвлечени държавни служители, упражняващи власт от името на държавата.171
Важно условие в тази връзка е арбитражът да се провежда от
безпристрастни органи и на страните да е разрешено да участват във всички етапи на арбитражната процедура.172

©ILO/J.Maillard

Пример за това може да се намери в Норвегия, където висшите
държавни служители нямат право по закон да участват в стачни действия. Те притежават права за договаряне чрез същите
синдикални организации, представляващи останалата част от
държавните служители, но в краен случай техните условия на
труд се решават от задължителен арбитраж, ако преговорите не
постигнат успех173.

171

Б. Гернигон, А. Одеро и А. Гуидо: Принципите на МОТ относно колективното договаряне, международен преглед на труда (Женева, МОТ, 2000 г.), том 139, No 1, стр. 44.

172 МОТ: Подобряване на правните механизми за уреждане на трудовите спорове в България, Доклад от тристранна конференция на високо равнище, София, 5 май 2006 г.
(Будапеща, 2006 г.), стр. 5-6.
173 Виж Т. Сток и А. Сейп: „Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор:
Северните страни в сравнение“, Вестник за индустриални отношения (Сидни, Австралийска асоциация на труда и трудовите правоотношения, 2008 г.), том. 60, No.
4, стр. 564.
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Законодателят може да реши да ограничи или забрани индустриалните действия в жизненоважни области от публичния
сектор поради високия размер на разходите, свързани с тяхното
провеждане. В щата Вашингтон в САЩ, задължителният арбитраж обхваща полицаите, пожарникарите и служителите на
обществения транспорт, които обслужват големи групи от населението. Тези три групи, по мнението на държавата, осигуряват
най-съществените услуги, и задължителният арбитраж е считан
за най-големия стимул да не се обявяват стачки. Съгласно закона, арбитърът трябва да сравни предложенията на страните с
колективни споразумения от други подобни юрисдикции. Като
забранява служителите да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение от свои колеги от същата географска област,
законът ги защитаваот предложения, които им предоставят понисък жизнен стандарт.
Задължителният арбитраж се оказва толкова популярен, че на
скоро е гарантиран и на служителите, които се грижат за пациенти в техните домове, както и на служителите на съвместни
оперативни агенции по експлоатацията и поддръжката, които са
наети от търговски атомни електроцентрали174.
Ограничаването на договарянето до отправяне на оплакване,
до голяма степен засяга работниците, и по този начин задължителният арбитраж често бива възприеман като последен изход
от застоя в преговорите. Задължителен арбитраж означава арбитраж, наложен от закона или от държавните органи по своя
собствена инициатива или в отговор на искане на една от страните – а не всички страни – по спора.175
Добър пример за политически съображения, които са изложени
на риск, може да бъде открит в раздел 1 на Закона за задължителния арбитраж на трудови споровете в полицията и службите за пожарна безопасност (Закон № 312 от 1969 г. на щата
Мичиган в САЩ):
174 К. Карион-Креспо и А. Сантос Байрон: Въздействието на посредничеството при използване на трудов арбитраж в публичния сектор: Сравнение между щата Вашингтон и Пуерто Рико, Презентация, направена преди 2-рия Международен конгрес
за механизмите за алтернативно разрешаване на спорове, Сан Хуан, Пуерто Рико
(2006 г.) (на испански език).
175 Виж МОТ: Свобода на сдружаване и колективно договаряне (Женева, 1994 г.), чл.
256.
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“

Законовата забрана на стачка е въпрос на държавна политика по
отношение на полицията и пожарните служби, където е необходимо да бъде осигурена експедитивна, ефективна и задължителна
процедура за разрешаване на спорове с цел гарантиране на високия
морал на тези служители и ефективното функциониране на тези
отдели, поради което разпоредбите на този закон, регламентиращи
задължителния арбитраж, следва да се тълкуват широко.

При системите, които се характеризират с участието и съгласието на страните, арбитражът няма за цел да ограничи договарянето, а по-скоро да приключи процеса по приемлив начин.
В скандинавските страни арбитражът в различните му форми,
вариращи от доброволен, „под натиск“, до задължителен, бива
използван много рядко за решаване на поставените въпроси.
В публичните сектори на Норвегия и Швеция само около два
процента от споровете обикновено се разрешават с помощта
на арбитража. Поради контролната роля на секторните страни
– които могат да задължат местните партньори да се ангажират
в интензивно посредничество – използването на арбитража на
общинско ниво се доближава до нула176.
Една от потенциалните ползи на задължителния арбитраж
е, че той позволява на страните и посредниците да използват
предишни арбитражни решения с цел установяването на реалистични параметри, в рамките на които да могат да задават
своите най-добри алтернативи за договаряне на споразумение
(BATNAs) и съответно своите най-лоши алтернативи за договаряне на споразумение (WATNAs).
За тази цел, ясните законови параметри са полезни. Ако системата е предвидима, това би обезкуражило лекомислени или
необичайни предложения, и може в действителност да насърчи
уреждането на споровете по договорен път.
Доказателствата от Канада и Съединените щати показват, че задължителният арбитраж дава резултати, които са подобни на
сравними неарбитражни колективно договорени споразумения.
В Онтарио, средният годишен процент на увеличение на основната заплата с колективни споразумения, обхващащи 200 или
повече работници от публичния сектор за периода 1998 г. до
176 Т. Сток и А. Сейп: „Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор: Северните страни в сравнение”, Вестник за индустриални отношения (Австралийска
асоциация на труда и трудовите правоотношения, 2008 г.), том. 60, No. 4, стр. 572.
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юни 2009 г.,е 2.5 на сто, постигнат чрез арбитражни процедури
и 2.7 на сто – от неарбитражни. (Средният брой договорени споразумения е 407 в първия и 2842 в последния случай). Средният
процент на увеличение на работната заплата в частния сектор,
който е резултат от арбитражни процеси, е същият: 2.5 %177.
Заключенията от проучването, сравняващо използването на арбитража на интереси за полицията и пожарникарите в щата Ню
Йорк от 1974 г. до 2007 г., са в същия дух, като отново показват,
че система, основана на участие и съгласие може да постигне
приемливи резултати. Според резюмето на проучването:

“

[Авторите] откриват, че по време на арбитражна процедура, не се
обявяват стачни действия, степента на зависимост от арбитража е
намаляла значително, ефективността на посредничеството преди
и по време на арбитраж остава висока, тристранната арбитражна структура продължава да насърчава обсъждане на варианти за
намиране на решение сред членовете на арбитражните комитети,
както и че увеличенията на заплатите, отпуснати по силата на арбитражни решения съвпадат с тези, които страните са договорили
доброволно. Иконометричните оценки на ефектите от арбитража
на интереси относно промените на заплатите в национален мащаб
показват, че увеличението на заплатите между 1990 и 2000 г. в държавите, където е предвиден арбитраж, не се различава значително
от това, което е постигнато в държави с необвързващо посредничество и установяване на факти или в щати без нормативен акт за
колективно договаряне178.

Всеки добре структуриран арбитражен закон регламентира възможности за удължаване или подновяване на преговорния процес, функция, която може да се наблюдава и в раздели 137 (2) и
144 (2) от канадския Закон за трудовите отношения в публичния сектор от 2003 г.:

“

Забавяне
Председателят [на Борд за трудови отношения в публичния сектор]
може да отложи създаването на арбитражна комисия, докато той
или тя е доволен (лна), че страната, отправила искането, е договаряла достатъчно сериозно по отношение на спорните въпроси.

177 Онтарио, Министерство на труда, Информационна служба за колективно договаряне.
178 T. Кочан и др.: Дългосрочните ефекти на арбитража за интереси: Закон в щата Ню
Йорк, Taylor case, Работен документ № 90 (Итака, Ню Йорк, Университет Корнел, ILR
School, 2009 г.).
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“

Последващо споразумение
Ако преди постановяване на арбитражно решение, страните постигнат съгласие по спорни въпроси, които са отнесени за решаване от арбитраж и сключат колективен трудов договор, се счита, че
въпросите никога не са отнасяни до арбитражен съд и по тях не се
постановява арбитражно решение.

Раздел 7а от Закон № 312 от 1969 г. на щата Мичиган за задължителния арбитраж на трудовите спорове в полицията и
службите за пожарна безопасност регламентира същото намерение:

“

По всяко време преди постановяване на арбитражното решение,
председателят на арбитражната комисия, ако е на мнение, че би
било полезно или ползотворно, може да реши да върне спора на
страните за по-нататъшно колективно договаряне за период, който
не може да надхвърля три седмици.

В друго сравнение между арбитражните процеси в публичния и
частния сектор в САЩ, авторите на проучването отбелязват, че
„основните въпроси, отнесени пред арбитражен орган в двата
сектора изглеждат доста сходни“, като „успешни“ резултати са
постигнати в повечето от случаите: около 63 на сто в публичния
сектор и около 70 на сто в частния сектор179. По отношение на
дисциплинарните случаи обаче, почти два пъти повече случаи,
касаещи прекратяване на договори, са отнесени на арбитраж от
частния спрямо публичния сектор (30 на сто срещу 18 на сто).
Едно от обясненията за това несъответствие е, че в публичния
сектор се прилагат повече неконвенционални методи за разрешаване на споровете.180
Поради възможното неблагоприятно въздействие върху бюджетните политики и чувствителните въпроси, които засяга,
някои системи на трудовите отношения подлагат арбитражното
решение, постановено от независим арбитър, на политически
преглед. Например законодателството на Южна Африка предвижда следното:
179 Д. Meш и O. Шамаева: „Арбитражът в практиката: профил на арбитражни дела в
публичния сектор“, в Управление на обществения персонал (Александрия, VA, Международна асоциация за обществено управление на човешките ресурси, 1996 г.),
Том 25, No. 1, стр. 119.
180 Меш и Шамаева, цитирано от стр. 130.
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“

Всяко арбитражно решение ... постановено по отношение на държавата, и което би имало финансови последици за държавата става
задължително:

(а) 14 дни след датата на постановяването му, освен ако министърът
е внесъл арбитражното решение в парламента в рамките на този
период; или
(б) 14 дни след датата на внасяне на арбитражното решение, освен ако
парламентът приеме решение, че то не е задължително.

Ако Парламентът приеме решение, че арбитражното решение
не е задължително, спорът трябва да бъде върнат на Комисията
за по-нататъшни преговори между страните по спора и ако те
не постигнат успех, всяка страна по спора може да поиска от
Комисията да стане арбитър по спора181.
Канадското законодателство в публичния сектор, макар да оставя въпроса за размера на заплащането отворен, забранява с
арбитражно решение да бъдат засегнати предвидените в закона
срокове и условия за наемане на работа и организацията на обществените услуги. Член 150 от Закона за трудовите отношения
в публичния сектор от 2003 г. предвижда:

“

Арбитражно решение, което не изисква законодателно прилагане

(1) Арбитражното решение не може, пряко или косвено, да промени
или премахне съществуващите условия на работа, както и да създава нови такива, ако:
(а) това изисква приемането или изменението на законодателството от
страна на парламента, освен в случаите на получаване на финансови средства, необходими за изпълнението на условията;
(б) ...;
(в) условията са свързани със стандартите, процедурите или процесите, регулиращи назначаването, атестирането, повишаването, преместването, освобождаването по време на изпитателен срок или
уволнението на работниците и служителите;
(г)

…; или

(д) това ще се отрази на организацията на обществените услуги, или
на възлагането на задължения, класификацията, позициите, и заетите в публичната администрация лица.
181 Чл. 74 от Закон № 66 за трудовите отношения от 1995 година.
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В щата Вашингтон в САЩ, федералното правителство изисква
преговорите да бъдат възстановени, ако реши да не представя
арбитражното решение на законодателя за финансиране. Това е
така, защото задължението за договаряне продължава докато не
се постигне споразумение.

Системи за алтернативно разрешаване на спорове (ADR)
при заетостта: ислямските прецеденти и паралели
„ADR не е западна концепция, нито съществува от последните няколко десетилетия. Всъщност, основното понятие за доброволно
уреждане на спорове е известно на всяка цивилизация в миналото,
включително и ислямската.
... При ислямската система могат да се открият най-малко пет процеса на ADR: 9 (и) Sulh, който може да бъде преведен като преговори/
посредничество/ помирение, или компромис при действията; Tahkim
– арбитраж; комбинация от Sulh и Tahkim – можем да наречем MedArb; (IV) Muhtasib, който процес в съвременните условия е известен
като омбудсман; и Fatawa of Muftis или експертни решения.“¹
¹ K. Х. Хасам: „Механизъм за решаване на трудови спорове от ислямска перспектива“, Тримесечник на арабски закони (Лайден, Холандия, Брил, 2006 г.), Том 20, No. 2, стр. 181-182.

От процеси, основани на консенсус,
до механизми за разрешаване на проблема от трета страна
Самостоятелно
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30. Колективни действия
Колективните действия (включващи всякакви форми на спиране или забавяне на работата, и локаут, в случаите, когато работодателите едностранно приемат промени в реда и условията на
работа) обикновено са неразделна част от системата за колективно договаряне и като цяло, това важи и за трудовите отношения в публичния сектор. В крайна сметка, цените, определени
на пазара на труда, зависят от политически, социални и пазарни
сили, които заинтересованите страни могат да наложат. Проявата на сила се влияе от много социални фактори: като общностни
норми, икономически ограничения и законодателство.
Колективните действия или заплахата за индустриални акции е
съществена част от един ефективен процес на договаряне. Нуждата от съчетаване на противоположни интереси, знаейки че
другата страна притежава капацитет и право да упражни сила,
помага на преговарящите да се фокусират. Това ги задължава да
погледнат на другата страна сериозно и да постигнат компромисно споразумение. В този смисъл колективните действия са
функция на колективното договаряне. Последните проучвания
показват, че заплатите и сигурността на работното място продължават да бъдат основните причини за трудови спорове. Така
наречените „политически“ стачки са резултат от правителствени политики като социална сигурност, реформи в трудовото законодателство и така нататък182.
Така или иначе, индустриалните действия имат цена, както за
непосредствените участници, така и за останалите хора. Това е
особено вярно в публичния сектор, където прекъсването на социалните услуги почти винаги оказва влияние върху по-голяма
част от обществото. Когато става въпрос за основни обществени услуги, прекъсването може да се счете за неприемливо.
Тези съображения не са спрели много страни, които могат да
се похвалят с отлични резултати при решаването на спорове –
като например Норвегия, Швеция, Дания и Финландия – които
запазват правото на стачка, дори по отношение на публичния
сектор.
182 МОТ: Свободата на сдружаване в практиката: Поуки, Международна конференция
по труда, 97-ма сесия, 2008 г., стр. 14.
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Това ръководство непрекъснато обръща внимание на факта, че
приобщаващата и добре структурирана система на колективно
договаряне сама по себе си представлява не само значим актив,
но и най-добрата защита срещу ненужните индустриални конфликти. Групата на работниците в 64-ата сесия на Международната конференция на труда (1978 г.) заявява „нашата крайна цел
е да изградим механизъм, който да превърне стачките в ненужни средства за осигуряване на справедливи решения на нашите
проблеми...“183. В системата на преговори могат да бъдат вградени множество различни характеристики, които да сведат до
минимум вероятността от прояви на колективни действия. Но
дори и в най-добрите системи, се появяват конфликти, които
трябва да се управляват колкото е възможно по-интелигентно.
Ограниченията и дори забраните на правото на стачка могат
да бъдат оправдани в подходящи условия, при които не биха
влезли в противоречие с приложимите международни трудови
стандарти184. Тези регулаторни подходи и механизми ще бъдат
обсъдени сега.
Индустриални действия в краен случай
Много от съвременните системи на трудови отношения изискват от страните да проведат сериозни и изтощителни преговори преди да прибягнат до стачни действия, които да се считат
за легитимни и законосъобразни. За по-голяма част от добре
функциониращата система за договаряне, притежаваща множество механизми за действие, това предизвиква незначителни
индустриални сътресения.
В допълнение, налице е общо изискване, по силата на което всяко индустриално действие трябва да бъде отложено, докато не се
предостави възможност за доброволно или задължително посредничество, по реда на което да се разгледат спорните въпроси.
Например чл.4 от Препоръка № 92 относно доброволното помирение и арбитраж (1951 г.), че: „Ако даден спор е предмет на помирителна процедура със съгласието на всички заинтересовани страни,
183 Международна конференция по труда, 64-та сесия, 1978 г.: Предварителен протокол, стр. 28/13.
184 Виж основно, МОТ: Свободата на сдружаване и колективното договаряне (Женева,
Международно бюро по труда, 1994 г.), Ч. В. „Правото на стачка“.
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последните трябва да бъдат насърчени да се въздържат от стачни
действия и локаут докато е в ход посредническата процедура.“
Когато страните предприемат стачни действия в нарушение на
законовите си задължения (регламентирани или договорени),
повечето системи предвиждат налагането на задължителни
предписания срещу извършителите. В други подобни действия
се считат за нарушение на задължението да се преговаря добросъвестно. И в двата случая, съдилищата или трибуналите са
оправомощени да ограничат действията и да наредят възобновяване на преговорите.
Предизвестие за стачни действия
Дори в случаите, при които са изчерпани всички усилия за преговаряне и постигане на споразумение, много системи изискват
не само подаването на предизвестие за започване на активни
колективни действия, но и допълнително предизвестие, когато
става въпрос за публичния сектор.
Така например в Южна Африка се изисква 48-часово предизвестие за стачни действия в частния сектор, и седем дневно предизвестие, когато работодател е държавата185.
Северните страни също имат специални правила за уведомяване
при стачна активност в публичния сектор. В Норвегия, отчасти за
да се осигури подходяща възможност за действие на посредничеството, когато е отправено предупреждение до публичните власти, спирането на работата може да бъде отложено за период до 21
дни, когато касае държавни и общински служители. Във Финландия, Министерството на труда и икономиката може да отложи планирана стачка за максимален срок от две седмици, по искане на
помирител или помирителна комисия, ако стачката засяга основни обществени услуги и може да предизвика неразумна вреда.
В случай на спорове, които касаят държавни служители186, се
прилага допълнително отлагане от седем дни. Тези отлагания
185 Виж чл. 64 от Закон № 66 от 1995 г. за трудовите отношения.
186 Виж Т. Сток и А. Сейп: „Колективно разрешаване на спорове в публичния сектор:
Северните страни в сравнение“, Вестник за индустриални отношения (Австралийска асоциация на труда и трудовите правоотношения, 2008 г.), том. 60, No. 4, стр.
567; Закон за посредничеството при трудови спорове (420/1962 г.), http://www.
finlex.fi/en/laki/kaannokset/1962/en19620420.pdf (27 октомври 2011 г.).
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позволяват на страните да проучат възможностите за споразумение, както със собствени сили, така и с помощта на трети
лица.
Задължение за мирно уреждане на спора
Едно от най-важните условия, които страните могат да наложат
при определянето на реда и условията на заетост чрез колективно договаряне в публичния сектор, е задължението за мир, което
включва интерес за продължаване на договарянето без силови
действия. Задължението за мир, обвързващо двете преговарящи
страни, възниква при две ситуации:

©ILO/M.Crozet

(i) в процеса на договаряне на споразумение, когато редовно
възникват спорове за интереси (икономически спорове).
(ii) след подписване на споразумението, ако страните имат разногласия относно тълкуването и прилагането на сключения
договор (спорове за права), или ако една от страните желае да наложи допълнителни икономически искания заради
промяна в обстоятелствата, независимо от наличието на колективен трудов договор (спорове за интереси).
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Задължение за мир по време на преговорите
Структурираният диалог може да се окаже най-добрият метод
за правилно и справедливо оптимизиране на споделените интереси и за съгласуване на противоречивите интереси на пряко
заинтересованите страни. И въпреки че властовите отношения
в крайна сметка направляват и понякога определят резултатите,
прибягването до сила – и по-специално преждевременното използване на сила – носи след себе си краткосрочни и дългосрочни разходи. Един от тях е вредата, която нанасят на процеса на
преговори, да не споменаваме, че и на отношенията като цяло.
Поради тази причина властта не трябва да се упражнява докато
протича разумен диалог.
В резултат на това няколко правни системи предвиждат по отношение на договарянето, както в частния, така и в публичния сектор забрана за страните да организират индустриални
действия, за да осъществят претенциите си, докато не приключи процеса на преговори. Дори и тогава, и особено в публичния
сектор, задължението за мир може да се разшири към два последващи етапи:
На първо място, много законово уредени процедури за разрешаване на спорове включват изискване в хипотеза на застой
при преговорите, страните да не предприемат индустриални
действия докато не изчерпат възможностите на помирението
и посредничеството. Идеята, често реализирана в практиката,
е възможността да бъдат използвани ресурсите на независима
експертиза в процеса на договаряне, която да съдейства на страните за постигането на споразумение.
На второ място, някои системи осигуряват допълнителни варианти за публичните органи да спрат стачните действия, докато
не бъдат използвани други механизми за разрешаване на спорове – като установяването на факти или отправянето на препоръки. По изключение действащите правила могат да предвиждат
право на преценка на публичния орган при определени обстоятелства да забрани всякакви индустриални действия, като разпореди поставените въпроси да бъдат разрешени чрез арбитраж
(както е в случая на услугите от първа необходимост – виж подолу).
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Задължение за мир след постигане на споразумение
Много от правните системи регламентират относително или абсолютно задължение за поддържане на мир, след като е сключен колективен трудов договор относно трудовопроавни въпроси, включително за реда и условията за наемане на работа. Два
примера затова са Германия и Дания.
В първия случай, това означава, че докато е в сила колективният
трудов договор, не са позволени и не се толерират никакви колективни действия по въпроси, които са предмет на договора.
Могат да се поставят въпроси, които са извън обхвата на колективния трудов договор. В последния случай, след сключване на
обвързващо споразумение, страните нямат право повече да отправят икономически искания, както и да предявяват претенции
с колективни действия.
При възникване на спорове във връзка с тълкуването или прилагането на споразумение (спорове за права), задължението за
мир има възпрепятстваща функция и всички спорни въпроси
се отнасят пред арбитражен или друг съд. При по-напреднали
системи страните се опитват да изгладят различията си или
да намерят подходящ начин за постигане на споразумение по
спорните разпоредби и отнасят спора пред арбитраж само при
провал на тези опити. Примери за това могат да бъдат намерени в законодателството на Венецуела и на щата Вашингтон
в САЩ.
Забрани за стачни действия в случай на спорове за права
По дефиниция арбитърът или съдът могат да решат споровете
за права. Или по закон официално лице взема окончателно решение в случай на спор. По принцип след това е възможно да
отпаднат множество спорове от сферата на потенциални стачни
действия. Трудовите системи на много държави регламентират
принцип, по силата на който е забранена ефективната стачки и
страните са длъжни да се обърнат към арбитражен и друг решаващ орган в случай на спор, наред с други неща:
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■	��������������������������������������
признаване на синдикалните организации187;
■	������������������������������
определяне на договарящи екипи188;
■	�����������������������������������������������������
тълкуване и прилагане на колективните трудови догово-

ри и други споразумения189; и
■	������������������������������
справедливостта на уволненията190.

Трябва да съществуват правни разпоредби за защита на невиновните страни в случай на нарушения на законови или договорни задължения.
Забрани и ограничения за стачни действия на ключовия
персонал и при основните обществени услуги
Поради фундаменталното значение на правото на стачка, ограниченията за упражняването му трябва да бъдат обосновани.
Комитетът на експертите по прилагането на конвенциите и
препоръките на МОТ (CEACR) счита, че правото може да бъде
ограничено единствено по отношение на държавни служители, упражняващи власт в името на държавата, и на второ място
във връзка с гарантирането на основните обществени услуги, а
именно: „услугите, чието прекъсване представлява заплаха за
живота, личната безопасност или здраве на цялото или на част
от населението.“191
Макар че много страни са ограничили правото на стачка на работниците от обществения сектор, съображенията за това са
твърде слаби. Подобни ограничения са оправдани по отношение на някои служители, изпълняващи важни обществени услуги, но не и за по-голямата част от работещите в публичния сектор, които не попадат в тази категория. Спирането на услугите,
за които тези служители отговарят, не е повече или по-малко
смущаващо в сравнение със същите действия от страна на работниците в частния сектор. Поради тази причина експертната
187 Какъвто е случаят в САЩ и Канада.
188 САЩ, Канада и Австралия, и др..
189 Почти универсална характеристика на трудовото-правните режими.
190 Друга почти универсална функция. Изключение е случаят на действащите изисквания за уволнение в Южна Африка, където на служителите е дадена възможност
за защита на своите интереси чрез арбитражни или колективни действия: виж чл.
189А от Закона за трудовите отношения.
191 МОТ: Общ преглед (Женева, 1983 г.), чл. 213-4. Виж също МОТ: Свобода на сдружаване и колективно договаряне (Женева, 1994 г.), чл. 158-9.
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комисия предлага вместо налагане на пълна забрана за стачки,
да се предвиди задължение за правителството и синдикалните организации да договорят минимални дейности по време на
стачка, в случаите, когато продължителното спиране на работа
може да доведе до сериозни последици за обществото192. В този
случай дейностите, необходими за посрещане на основните
нужди на населението или на минималните изисквания на услугите ще бъдат идентифицирани и гарантирани срещу стачни
действия.
Страните могат да определят основните или минималните услуги, което им позволява да продължат да следват курса на действията си в случаите на по-големи индустриални спорове. Също
така, те могат да признаят важността на тези услуги в цялостната схема на нещата и да съдействат активно за разработването
на съответен план при извънредни ситуации.
Комитетът на свободата на сдружаване счита, че правото на
стачка може да бъде ограничено, ако работникът или служителят се занимава със следните дейности и услуги: медицинско
обслужване, електроенергийни услуги, водоснабдяване, телефонни услуги, полиция и въоръжени сили, контрол на въздушното движение, противопожарни служби, държавни или частни
служби в затворите, хранене на учениците и услуги за почистване на училищата193.
В Швеция и Норвегия правителството и синдикатите са сключили основни споразумения, които постигат два свързани един с
друг резултата по отношение на споровете в публичния сектор:
(1) изключване на ключовия персонал на ръководни функции от
индустриалните действия; (2) наличие на договорени правила
относно обслужването на основните дейности по време на поголеми индустриални конфликти.
Процесът на определяне на това, кои услуги следва да се считат като основни или минимални в идеалния случай трябва да
включва всички социални партньори, а като алтернативна възможност – независим орган, а не да е в правомощията само на
192 МОТ: Свобода на сдружаване и колективно договаряне (Женева, 1994 г.), чл. 158.
193 МОТ: Преглед на решенията и принципите на Комитета за свободата на сдружаване на управителния орган на МОТ, пета (ревизирана) версия (Женева, 2006 г.), чл.
585.
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държавните органи. В случай че дадена услуга е декларирана
или договорена за основна или минимална, справедливостта и
поддържането на социален мир изискват законите да включват
гаранции за насърчаване на доверието в процеса. Предприетите мерки могат да включват договаряне на реда и условията
на заетост, ако преговорите стигнат до задънена улица посредством взаимно приемлив арбитражен процес като неутрален
задължителен арбитраж, или друга предварително договорена
процедура.
В Южна Африка е основана Комисия за основните услуги, чиято задача е да анализира и определи кои услуги или части от
услуги, следва да се считат за съществени.
Определянето на услугите от съществено значение отговаря на
изискванията на Комитета на експертите, както е описано погоре. Членовете на Комисията се назначават от министъра след
консултация с работодателите и синдикатите, а процесът на
разследване позволява подаването на информация от всички заинтересовани страни. Колективните действия са забранени при
споровете за интереси, които възникват в основните услуги.
Тези спорове преминават през задължително посредничество и
арбитраж пред тристранна Комисия за помирение, посредничество и арбитраж.194
Законодателството на Южна Африка се опитва да поддържа динамиката на договарянето дори и в тази чувствителна област.
На заинтересованите страни е осигурено съответното пространство да преговарят и договарят „минимално обслужване“
по отношение на услугите, определени като съществени. Когато
страните могат да постигнат съгласие и споразумението им е
потвърдено от Комитета за основни услуги:
■	����������������������������������������������������
минималните услуги се превръщат в единствената осво-

бодена от стачки зона и
■	�������������������������������������������������������
по-широката забрана за стачни действия в услуги, първоначално определени като съществени и задължението за
отнасяне на нерешените спорове пред арбитраж, отпадат195.
194 Виж чл. 70-74 и 116 от Закона за трудовите отношения от 1995 г.
195 Чл. 72 от Закона за трудовите отношения от 1995 г.
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Съответният акт предвижда също определяне на „услуги по
поддръжката“ – чието прекъсване би имало „ефект на материално физическо унищожаване на всяка работеща област, предприятие или инсталация“. Спорове в такива услуги трябва да
бъдат насочени към арбитраж, като стачните действия в тези
случаи не са разрешени196.
На федерално равнище еквивалентно канадско законодателство
предвижда по-широко определение на съществена услуга, а
именно „услуга, съоръжение или дейност на правителството на
Канада, които са или ще бъдат, по всяко време, необходими за
безопасността или сигурността на обществото или на част от обществото“. Законът насърчава работодателите и синдикатите да
сключват споразумения за основните услуги, които определят:
(а) видовете длъжности, които са необходими на работодателя,
за да предоставя основните услуги;
(б) броят на длъжностите, които са необходими за тази цел; и
(в) конкретните длъжности, които са необходими за тази цел197.
В случай че работодателят и синдикалните организации не могат да постигнат такова споразумение, всеки от тях може да поиска от Съвета за трудови отношения в публичния сектор „да
определи всички нерешени въпроси, касаещи споразуменията
за основните услуги.“198
Стачките са забранени по отношение на „всеки служител, който заема позиция, която е необходима на работодателя съгласно
споразумението за осигуряване на основни услуги, за да гарантира изпълнението на основните услуги и никой служител или
представител на служителя не може да го съветва или да го принуждава да участва в стачка“199.
196 Чл. 75 от Закона за трудовите отношения от 1995 г.
197 Виж чл. 4 от Закона за трудовите отношения в публичния сектор от 2003 г. Виж в
тази връзка и чл. 120: „Работодателят има изключителното право да определи нивото, на което основната услуга се предоставя на обществото, или на част от него,
по всяко време, включително и степента до която и честотата, с която услугата се
представя.“
198 Чл. 123 (1).
199 Чл. 194 (2) от Закона за трудовите отношения в публичния сектор от 2003 г. В
допълнение, „Никой не може да възпрепятства или да предотвратява или да се
опитва да възпрепятства или предотвратява изпълнението на трудовите задължения на работник, заемащ позиция, която е необходима на работодателя съгласно
споразумението за осигуряване на основни услуги“- чл. 199.
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Гласуване на предложението на работодателя
за предотвратяване на стачни действия
Когато предложението на работодателя е отхвърлено от представителите на синдикалната организация и в преговорите е налице застой, а стачката е предстояща или обявена, може да има
причина да се смята, че предложението ще бъде приемливо за
работниците и служителите. За да се провери направеното предложение и да се противодейства на възможната неотстъпчивост
по време на преговорите, както и да се избегнат ненужни стачни
действия, някои закони предвиждат разпоредби за гласуване на
предложението на работодателя от работниците.
Канадският закон за трудовите отношения в публичния сектор
от 2003 г. е пример за това:

“

Гласуване на предложението, направено от работодателя
Министърът може да разпореди да бъде проведено гласуване

183.
1.

Ако министърът е на мнение, че е в интерес на обществото, на
служителите от екипа по договаряне да бъде дадена възможност да
приемат или да отхвърлят последното, направено от работодателя предложение, касаещо всички нерешени въпроси, министърът
може:

(а) да разпореди, колкото е възможно по-бързо провеждането на тайно
гласуване между всички работници по въпроси, касаещи реда и
условията на работа, които министърът сметне за подходящи; и
(б) да определи Съвет (Борд), или друго лице или орган, който да отговаря за провеждане на гласуването.

“
2.

Гласуването не забавя правото
Разпореждането за подготовка и провеждане на гласуване, не трябва да възпрепятства обявяването и организацията на стачка, освен
ако по други причини на представляващата синдикална организация не са забранени обявяването и провеждането на стачка, нито
да възпрепятства участието на работник в стачката, освен ако на
работника е забранено да участва в стачка по други причини.
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“
3.

Последствия от положителен вот
Ако мнозинството от служителите, участващи в гласуването, приеме последното предложение на работодателя:

(а) страните са обвързани от направеното предложение и трябва незабавно да сключат колективен трудов договор, включващ условията
на направеното предложение; и
(б) обявената стачка трябва незабавно да бъде прекратена от момента,
в който страните получат писмено уведомление от Съвета или друго лице или орган за резултатите от гласуването и приемането на
предложението на работодателя, като работниците и служителите
трябва да се върнат незабавно на работа.

31. Признакът пол и решаването на спорове
Ако половото измерение е адекватно застъпено в процеса по
разрешаване на спорове, най-малкото:
■	�����������������������������������������������������
представителството и участието на жените в институци-

ите за разрешаване на спорове на всички нива трябва да
бъдат подходящо осигурени;
■	���������������������������������������������������
председателите се нуждаят от подходящо обучение по
въпросите, касаещи насърчаването на равенството между половете;
■	�����������������������������������������������������
качествени проучвания по този въпрос трябва да бъдат
на разположение за подпомагане на органите за разрешаване на спорове при провеждане на обсъжданията;
■	�����������������������������������������������������
процесът на разрешаване на спорове трябва да бъде насочен към третиране на дискриминацията и случаите на
злоупотреби, с необходимата чувствителност, така че да
се гарантира справедливост, както за жалбоподателите,
така и за обвиняемите.
Целта е да се осигури възможност за системата за разрешаване
на спорове да вземе под внимание, както практическите, така и
стратегически нужди на жените, установявайки предимството
на полово-балансираното участие на работниците в колективното договаряне.
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Контролен лист – схема на процеса за разрешаване на спорове
Стъпки, които могат да помогнат на служителите, които вземат решения за преглед на съществуващите или предложени механизми за разрешаване на спорове, чрез законодателния процес:
■ Анализ на функционирането на механизмите за разрешаване на спорове в страната чрез идентифициране на съществуващата рамка и
основните й характеристики:
правна рамка;
арбитраж;
посредничество;
помирение;
интегрирана система за управление на конфликти;
инспекции по труда;
съдебна защита (съдилища);
институции за алтернативно разрешаване на спорове; и
изисквания по отношение на посредници/ арбитри/ помирители.
■ Проучване на ролята на социалните партньори.
■ Определяне на основни проблеми в процеса на разрешаване на спорове (например ако системата за доброволно разрешаване на спорове е непълна).
■ Анализ на причините за проблемите.
■ Запознаване с нуждите на страните и тяхното степенуване.
■ Обобщаване на всички възможни решения на проблемите, без тяхното оценяване.
■ Идентифициране на обективни критерии за оценка на всяко едно от
възможните решения (например по отношение на разходи/ ползи,
последствия, практичност, посрещане на нуждите, причини, недостатъци/ предимства, премахване на симптомите).
■ Оценка на възможните решения с помощта на обективни критерии и
стесняване обхвата на решенията.
■ Изработване на План за действие за изпълнение на решенията/ добри политики на национално ниво:
визуализиране на изискванията за разрешаване на спорове и по
какъв начин биха могла да изглеждат;
разбиране на гледната точка на пола и визуализиране на система,
която да я вземе под внимание;
определяне на необходимите промени в правната и регулаторна
рамка;
идентифициране на необходимите ресурси, включително човешки и финансови, и по какъв начин ще бъдат получени; и
определяне на ролята и приноса на заинтересованите страни в
процеса.
■ Обмисляне на средства за информираност по отношение на съществуващите механизми за разрешаване на спорове на национално ниво.
■ Обмисляне на средства за мониторинг и преглед на процеса на разрешаване на спорове и определяне на показатели за измерване на
постиженията.
■ Изработване на стратегия за последващи действия.
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32. Интегрирани системи за управление
на конфликти
До известна степен системите за разрешаване на спорове се развиват от по-ограничени образувания, основани на правата до
по-всеобхватни, включващи правата и интересите. Но в същото
време, може да се каже, че анализите и мерките остават твърде
ограничени. Обществата и организациите се нуждаят от по-цялостна система, която да признае сложността на социалните и
междуличностните отношения, възникнали по-рано и в няколко
аспекта.
Това наблюдение води до идеята за „интегрирани системи за
управление на конфликти“:

“

Тези системи включват двата процеса за подаване на оплаквания и
посредничество, като излизат извън техните предели, въвеждайки
системен подход за предотвратяване, управление и разрешаване на
конфликти. Интегрираната система за управление на конфликти
въвежда и се фокусира върху други инструменти за управление на
конфликти – позоваване, слушане, идентифициране на анонимни
проблеми и консултиране, водене, наставничество, неформално
решаване на проблеми, пряко договаряне, неформални дипломатически совалки, общи решения, както и промяна на системите.
Това са процеси, които повечето работници и служители желаят да
използват, като е най-вероятно тези процеси да предотвратят ненужни спорове и да разрешат конфликтите на ранен етап и по един
конструктивен начин.
... [Докато] по-формалните процеси за разрешаване на спорове,
като например: процедури за подаване на жалби и посредничество,
са недостатъчни, тъй като те обикновено обхващат само симптомите, но не и източниците на конфликти. Една ефективна интегрирана система за управление на конфликти разглежда източниците
на конфликти и осигурява повсеместен метод за насърчаване на
компетентностите за справяне с конфликти чрез организациите200.

Законите за заетостта в публичния сектор, наред с другото, са
част от този процес. Добър пример за това е канадският Закон
200 Виж SPIDR’s ADR на работното място, Track/Committee: Указания за проектиране
на интегрирани системи за управление на конфликти в рамките на организациите:
Резюме, както е пресъздадено на http://www.mediate.com//articles/spidrtrack1.cfm
(достъпно от 27 октомври, 2011 г.). SPIDR се е сляло с други организации за създаване на Асоциацията за разрешаване на конфликти: Виж http://www.acrnet.org
(достъпно от 27 октомври 2011 г.).

148

Ръководство за колективно договаряне и разрешаване на спорове
в публичната администрация

за трудовите отношения в публичния сектор от 2003 г. Комисиите за консултации са създадени да достигат до по-големи организации, както и да притежават превантивна функция;
инициативата за съвместно развитие поставя акцент върху приобщаващото решаване на проблемите; разпоредбите за ADR по
отношение на договарянето трябва да бъдат отворени, както е
въображението на страните; а разпоредбите за управление на
конфликти да бъдат приобщаващи, неформални и с превантивна функция. По-долу са дадени за пример редица разпоредби,
които отразяват елементи от този интегриран подход:

“
8.

Комитети за консултации и съвместно развитие
Комитет за консултации
Всеки заместник-ръководител, отговарящ за част от дейностите на
федералната публична администрация, трябва, след консултации с
представителите за договаряне на работниците и служителите, да
създаде комитет по консултации, съставен от негови представители и представителите по договаряне с цел обмен на информация,
на мнения и съвети по въпроси, свързани със заетостта, които могат да включват, наред с други неща, и:

(а) тормоз на работното място; и
(б) разкриване на информация относно неправомерни действия в публичната администрация и защита срещу предприемане на репресивни мерки срещу служителите, които разкрият подобна информация.

“
9.

“

Значение на „съвместното развитие на подобренията на работното място“
За целите на този раздел „съвместно развитие на подобренията на
работното място“ означава консултации между страните относно
проблемите на работното място и тяхното участие в идентифицирането на проблеми на работното място и развитие и анализ на
решенията на тези проблеми с оглед приемането на взаимно договорени решения.
Съвместно развитие на подобренията на работното място

10. Работодателят и представителят по договаряне или заместник-ръководителят и представителят по договаряне, може да се включат в
съвместното развитие на подобренията на работното място.
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“

Национален съвместен съвет

11. Съвместното развитие на подобрения на работното място от страна на работодателя и представителя по договаряне може да се извършва под егидата на Националния съвместен съвет или всеки
друг орган, за който са се споразумели.

Алтернативен процес за разрешаване на спорове

“

Алтернативен процес за разрешаване на спорове

182. (1) Независимо от всяка друга разпоредба от настоящата част, работодателят и представителят по договаряне могат, по всяко време
на преговорите по колективния трудов договор, да постигнат съгласие да отнесат въпросите, касаещи реда и условията на работа
на засегнатите служители до оправомощено лице за окончателното
и задължителното им определяне по реда на процедура, договорена между работодателя и представителя по договаряне.

Управление на конфликти

“

Неформална система за управление на конфликти

207. При спазване на действащите политики, създадени от работодателя или издадени от него вътрешни актове, всеки заместникръководител в централнатапублична администрация трябва, след
консултации с представителите на работниците и служителите по
договаряне в тази администрация, да установи неформална система за управление на конфликти и да информира служителите за
нейното съществуване.
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33. Обединяване на всички заедно
Някои закони, регулиращи разрешаването на спорове, обръщат
особено внимание на разглеждания принцип, както и на широкия диапазон от варианти, които могат да бъдат интегрирани
и подредени в един пакет от разпоредби. Канадският Закон за
трудовите отношения в публичния сектор от 2003 г. дава пример затова:
Канадски Закон за трудовите отношения
в публичния сектор от 2003 г.
Преамбюлът на Закона може да служи като универсална харта
за трудовите отношения в публичния сектор и разрешаването
на спорове:

“

Признавайки, че –

■

режимът на управление на заетостта в публичния сектор трябва да
работи в контекст, в който защитата на обществения интерес е от
първостепенно значение;

■

ефективното управление на трудовите отношения представлява
крайъгълен камък на доброто управление на човешките ресурси,
а съвместните усилия между страните, чрез комуникация и постоянен диалог, подобряват способността на обществената услуга да
служи и защитава обществения интерес;

■

колективното договаряне осигурява изразяването на разнообразни
възгледи за целите на установяване на реда и условията на работа; правителството на Канада е поело ангажимент за справедливо,
надеждно и ефективно разрешаване на въпросите, касаещи реда и
условията за наемане на работа;

■

правителството на Канада признава, че представителите по договаряне в обществените услуги представляват интересите наработниците в колективното договаряне и участват в решаването на
проблемите на работното място и споровете за права;

■

поетият от работодателя и представителите по договаряне ангажимент за взаимно уважение и хармонично управление на трудовите
отношения е от съществено значение за съществуването на продуктивни и ефективни обществени услуги;
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34. Поддържане на добронамереност
на системите за разрешаване
на трудови спорове: необходимост
от текущ преглед и активност
В продължение на много години трудовите отношения, както
в частния, така и в публичния сектор, произвеждат новаторски
инициативи по отношение на методите за водене на преговори и
разрешаване на спорове. Стремежът винаги е бил към движени
от целта, ефективни и ефикасни системи и практики. Но след
като са институционализирани, добрите идеи могат да станат
прекалено сложни, бавни и тромави. Алтернативните системи
за разрешаване на спорове са замислени като противоотрова
за липсата на гъвкавост и разходите, свързани с официалната
правна система, но те също се оказаха податливи на формализъм с течение на времето.
Следният упрек, отправен към основните институции на американското колективно договаряне, може да бъде насочен срещу
всяка установена система на управление на трудови отношения,
навсякъде по света:

“

[Има] широко разпространени критики сред научните наблюдатели (виж например почти всеки учебник по колективно трудово
договаряне), че прехвалените ползи на системата – бързина, неформалност, гъвкавост, откритост, ниска цена – са ерозирали във
времето. Още по-смущаващо е твърдението, че системата е твърде позиционна, склеротична и неефективна при разрешаването на
конфликти. Критиците обрисуват системата за решаване на проблеми като натоварена с процедури, които институционализират
враждебността и не успяват да осигурят адекватни решения, средства за защита, или възпиращ ефект.201

201 A. Ийтън и Дж. Кийф: Разрешаване на споровете за заетост и правата на работниците в променящата се работна среда (Шампейн, Илинойс, Асоциация за изследване
на индустриалните отношения, 1999 г.), стр. 1.
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Поуката е, че дори и да признават необходимостта от стабилност и предвидимост, системите за договаряне, предотвратяване и разрешаване на спорове трябва да бъдат отворени за постоянно преразглеждане и подобряване. Прегледът сам по себе
си трябва да бъде конструктивна възможност и както винаги тя
трябва да бъде на заинтересованите страни – и новите класи на
заинтересовани страни – които са притежатели на права в това
отношение.202

202 „Ролята на правителството не спира с формулирането на правни норми, въпреки че
това ще продължи да бъде основната му роля, като се има пред вид, че правните
рамки също се променят с течение на времето... Правителствата могат занапред
да работят за осигуряване на благоприятна среда чрез приемане на насърчителни
мерки, както и политики и структури, които да улесняват и подкрепят процесите
на колективното трудово договаряне. Това трябва да включва ефективни инструменти и механизми за предотвратяване и решаване на трудови спорове“ (МОТ:
Свободата на сдружаване на практика: Поуки, Международна конференция по труда, 97-ма сесия, 2008 г., стр 17).
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Заключителни бележки
Скорошна статия представя перспективата за използване на
най-добрите практики при изработване на механизмите за разрешаване на спорове:

“

...

Нарастващото значение на тази тема е свързано с промените в
индустриалните конфликти, които се проявяват в повечето индустриализирани демокрации през последните три десетилетия. ...
[Критичното] ядро на колективните спорове се измества от производството и индустриалните сектори към третичния и публичния
сектор. Това е много повече от просто изместване на мястото на
конфликта от един сектор към друг. От практическа и обществено-политическа перспектива този вид спорове често предизвикват
най-голямо нарушаване на функционирането на съвременните общества. За разлика от традиционните конфликти в индустриалните и производствените сектори, тези спорове могат да причинят
сътресения дори с участието само на няколко десетки стачкуващи
работници и служители в рамките само на няколко часа: не е необходимо масово участие, за да настъпят социално разрушителни последици, а дори и действия под формата на „кратки стачки“ могат
да нанесат големи вреди на потребителите и гражданите като цяло.
... Държавата е замесена като краен работодател от една страна и
като защитник на обществото/ националните интереси, и на правата на гражданите – от друга страна.
Един сравнителен анализ може да бъде от голямо значение в тази
област, като проследи общите проблеми, възникващи вследствие
спорове в публичния сектор, и да изследва и оцени разнообразието от правни и институционални разпоредби и процеси, приети
от различни страни, които успяват да решат съществуващите проблеми. Подобни анализи не предоставят лесни отговори на „проблемите“ при управлението на споровете в публичния сектор, но
представляват възможност за поставяне на уместни въпроси; осигуряват по-широк набор от възможности за обмисляне, основани в
рамките на разбирането на контекстуалните фактори, които влияят
върху техните резултати и предлагат критерии за по-добра оценка
на жизнеспособността и полезността на различни подходи203.

203 Л. Дикенс и Л. Бордоня: „Управление на споровете в публичния сектор: Приложимост на сравнително изследване“, във Вестник на индустриалните отношения (Сидни, Австралийска асоциация по трудови правоотношения, 2008 г.), том 50, № 4, стр.
540.
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Това ръководство насочва усилията си върху идеи, институции
и механизми, които основно произхождат от страни с добри резултати в трудовите отношения в публичния сектор. Но опитът
показва, че самото приемане на формално звучащи подходи и
системи, е недостатъчен гарант за успех. Интелигентните методи за разрешаване на спорове не спестяват размирното състояние на отношенията между социалните партньори. Основата за
стабилен напредък е съгласието между основните заинтересовани страни, а впоследствие и търпеливото и непрестанно поддържане на духа на сътрудничество в отношенията на работното място, насочено към осигуряването на високи резултати в
публичния сектор.
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КОНВЕНЦИЯ № 87 (откъси)
КОНВЕНЦИЯ № 87 за синдикалната свобода и закрилата на
правото на синдикално организиране, 1948 г.
Част I. Синдикална свобода
Член 1
Всяка държава – членка на Международната организация на
труда, за която тази конвенция е в сила, се задължава да изпълнява следващите разпоредби.
Член 2
Работниците и служителите и работодателите, без каквато и да
е разлика и без предварително разрешение, имат правото да образуват организации по свой избор, както и да се присъединяват
към тези организации при единственото условие да се съобразяват с техните устави.
Член 3
1. Организациите на работниците и служителите и на работодателите имат правото да изработват своите устави и правилници, да избират свободно своите представители, да организират управлението и дейностите си и да съставят свои
програми за действие.
2. Публичните власти трябва да се въздържат от каквато и да е
намеса, която може да ограничи това право или да попречи
на неговото законно упражняване.
Член 4
Организациите на работниците и служителите и на работодателите не могат да бъдат разпускани или дейността им спирана по
административен ред.
Член 5
Организациите на работниците и служителите и на работодателите имат право да образуват и да се присъединяват към федерации и конфедерации и всяка организация, федерация или
конфедерация има право да се присъединява към международни организации на работниците и служителите и на работодателите.
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Член 6
Разпоредбите на чл. 2, 3 и 4 се прилагат и за федерациите и конфедерациите на организациите на работниците и служителите
и на работодателите.
Член 7
Придобиването на качеството на юридическо лице от организациите на работниците и служителите и на работодателите, от
техните федерации и конфедерации не може да се подчинява на
условия, които са от естество да ограничат прилагането на чл.
2, 3 и 4.
Член 8
1. При упражняването на правата, признати в тази конвенция,
работниците и служителите, работодателите и съответните
техни организации са длъжни също, както останалите лица
и организирани общности, да спазват законността.
2. Националното законодателство не трябва да накърнява,
нито да се прилага по начин, който накърнява гаранциите,
предвидени в тази конвенция.
Член 9
1. Националното законодателство определя степента, в която
гаранциите, предвидени в тази конвенция, се прилагат за
въоръжените сили и полицията.
2. В съответствие с принципите, установени в ал. 8 на чл. 19
от Устава на Международната организация на труда, ратификацията на тази конвенция не може да бъде основание
за накърняване на който и да е вече съществуващ закон,
съдебно решение, обичай или споразумение, които предоставят на служещите във въоръжените сили и полицията гаранциите, предвидени в конвенцията.
Член 10
В тази конвенция терминът “организация” означава всяка организация на трудещите се или на работодателите, която има
за цел да насърчава и защитава интересите на работниците и
служителите или на работодателите.
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Член 11
Всяка държава – членка на Международната организация на
труда, за която тази конвенция е в сила, се задължава да вземе
всички необходими и подходящи мерки, за да осигури на работниците и служителите и на работодателите свободното упражняване на правото на синдикално организиране.
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КОНВЕНЦИЯ № 98 (откъси)
КОНВЕНЦИЯ № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.
Генералната конференция на Международната организация на
труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 8 юни 1949 г., на своята Тридесет
и втора сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно прилагането на принципите на правото на организиране и на колективно договаряне, въпрос, включен като четвърта точка в
дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на
международна конвенция,
приема в този първи ден от месец юли 1949 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за правото на организиране
и на колективно договаряне, 1949 г.:
Член 1
1. Работниците и служителите се ползват от надлежна защита срещу всякакви дискриминационни действия, насочени
към накърняване на синдикалната свобода в областта на заетостта.
2. Такава защита трябва да се прилага особено при действия,
целта на които е:
a) да подчини заетостта на работника или служителя на
изискването да не членува или да престане да членува в
синдикална организация;
b) да уволни работника или служителя или по всякакъв друг
начин да му навреди заради неговото членуване в синдикална организация или участие в синдикална дейност в
извънработно време или със съгласието на работодателя
– в работно време.
Член 2
1. Организациите на работниците и служителите и на работодателите се ползват от надлежна защита срещу всякакви действия на вмешателство едни спрямо други, осъществявани
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2.

било пряко, било от техни дейци или членове при образуването, в дейността на организациите и в тяхното управление.
По смисъла на този член към действия на вмешателство се
приравняват и мерките, насочени към създаване на организации на работниците и служителите, подчинени на работодателя или на организация на работодатели, или към
поддържане на организации на работниците и служителите
чрез финансови средства или по друг начин с намерение
тези организации да се поставят под контрола на работодателя или на организация на работодателите.

Член 3
Когато е необходимо, в съответствие с националните условия
се създават съответни органи, за да се осигури спазването на
правото на организиране, определено в предходните членове.
Член 4
Когато е необходимо се вземат подходящи мерки, съответстващи
на националните условия, за да се поощри и съдейства за найпълното развитие и използване на процедурите за доброволно
провеждане на преговори за сключване на колективни трудови договори между работодателите и организациите на работодателите,
от една страна, и организациите на работниците и служителите,
от друга, с цел да се уредят по този начин условията на труда.
Член 5
1. Националното законодателство определя в каква степен гаранциите, предвидени от тази конвенция, ще се прилагат
към въоръжените сили или към полицията.
2. В съответствие с принципите, установени в ал. 8 на чл. 19
от Устава на Международната организация на труда, ратификацията на тази конвенция от държава - членка на Организацията, не може да бъде основание за накърняване на
който и да е съществуващ закон, съдебно решение, обичай
или споразумение, които предоставят на служещите във
въоръжените сили и полицията гаранциите, предвидени в
тази конвенция.
Член 6
Тази конвенция не урежда положението на държавните служители и не може по никакъв начин да се тълкува като накърняваща техните права или положение.
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КОНВЕНЦИЯ 151 (откъси)
КОНВЕНЦИЯ за трудовите отношения в държавните служби
Конвенция 151 относно защитата на правото на организиране и
реда за определяне на условията при постъпване на държавна
служба.
Част I.
ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИИ
Член 1
1. Тази Конвенция се прилага за всички лица, наемани на работа от държавните власти в случай, че повечето от благоприятните разпоредби, предвидени в други международни
конвенции, не се прилагат спрямо тях.
2. Дотолкова, доколкото гаранциите, предвидени в тази Конвенция се отнасят до високопоставени служители, занимаващи се с политика и ръководство, или до служители, чиито
задължения са от строго поверителен характер, те ще се определят от националните закони и разпоредби.
3. Дотолкова, доколкото гаранциите, предвидени в тази Конвенция, се отнасят до въоръжените сили и полицията, те ще
се определят от националните закони и разпоредби.
Член 2
За целите на тази Конвенция, терминът „държавен служител“
означава лице, спрямо което се прилага тази Конвенция съгласно член 1.
Член 3
За целите на тази Конвенция терминът „организация на държавните служители“ означава организация, която независимо
от структурата си, развива и защитава интересите на държавните служители.
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Част II
ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ОРГАНИЗИРАНЕ
Член 4
1. Държавните служители се ползват от съответна защита срещу действията на антисиндикална дискриминация по отношение наемането им на работа.
2. Такава защита се прилага по-специално по отношение на
действия, които имат за цел:
а) Наемането на държавните служители при условието, че
те няма да членуват или ще прекратят членството си в организация на държавните служители;
б) Уволнението или засягането по друг неблагоприятен начин на държавен служител поради членуването му в организация на държавни служители или участието му в
нормални действия на такава организация.
Член 5
1. Организациите на държавни служители са напълно независими от държавните власти.
2. Организациите на държавните служители се ползват от
правото на защита срещу намесата на държавните власти в
тяхното основаване, функциониране и управление.
3. В частност, действия с цел да подпомагат основаването на
организации на държавни служители, които да са под влияние на държавните власти или да поддържат с финансови
или други средства организациите на държавни служители
с цел да ги поставят под контрол на държавните власти, се
считат за такава намеса.
Част III
УЛЕСНЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
Член 6
1. Такива улеснения ще се предоставят на представители на
признати организации на държавните служители, с цел да
им се даде възможност да изпълняват нормално и ефективно функциите си както през работно време, така и извън
него.
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2.
3.

Предоставянето на тези улеснения не трябва да нарушава нормалната работа на съответната администрация или
служба.
Естеството и обхватът на улесненията трябва да се определят в съответствие с методите, посочени в член 7 на тази
Конвенция, или по други подходящи начини.

Част IV
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА УСЛОВИЯТА
ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА
Член 7
Където това е необходимо, ще се предприемат подходящи мерки, съобразени с националните условия с цел да се насърчава и
подпомага развитието и използването на механизмите за договаряне на условията при постъпване на работа между съответните
държавни власти и организациите на държавните служители,
както и използването на други мерки, позволяващи на представителите на държавните служители да участват в решаването
на тези въпроси.
Част V
УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ
Член 8
Уреждането на споровете, възникнали във връзка с определянето на условията за наемане на работа, ще става с оглед на
националните условия чрез преговори между страните или чрез
независими и безпристрастни средства като посредничество,
помирение и арбитраж, учредени по такъв начин, че да осигурят доверието на страните по спора.
Част VI
ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ
Член 9
Държавните служители, подобно на другите работници имат
гражданските и политическите права, необходими за нормалното осъществяване на свободата на сдружаване, като тези права
са ограничени единствено от задълженията, произтичащи от
статута и функциите им.
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Конвенция № 154 – откъси
Конвенция № 154 относно колективното договаряне (1981 г.)
Генералната конференция на Международната организация на
труда,
Свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда, след като се срещна на своята шестдесет и
седма сесия на 3 юни 1981 г., и
Потвърждавайки разпоредбите на Декларацията от Филаделфия, която признава „тържественото задължение на Международната организация на труда за по-нататъшна между народите
световна програма, която ще постигне ефективно признаване на
правото на колективно договаряне“, и като отбелязва, че този
принцип е„напълно приложим за всички хора навсякъде“, и
Като взе предвид ключовото значение на съществуващите международни стандарти, прогласени в Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране, 1948 г., в Конвенция за правото на организиране и
на колективно договаряне, 1949 г, в Препоръка № 91 относно
колективните трудови договори от 1951 г, в Препоръка № 92 относно доброволното помирение и арбитраж (1951 г.)., в Конвенция за трудовите отношения в държавните служби Конвенция
151 и в Препоръка относно трудовите отношения в държавната
служба, 1978 г, и в Конвенцията и Препоръката за трудовата администрация, 1978 г. и
Като се има предвид, че е желателно да се положат по-големи
усилия, за да се постигнат целите на тези стандарти и, по-специално, на общите принципи, посочени в член 4 от Конвенция
за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г.,
и в чл.1 от Препоръка № 91 относно колективните трудови договори от 1951 г.., и
Имайки предвид, че тези стандарти трябва да бъдат изпълнени с
подходящи мерки, въз основа на тях и насочени към насърчаване на свободното и доброволно колективно договаряне и
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След като взе решение за приемането на определени предложения за насърчаване на колективното трудово договаряне, което
е четвърта точка от дневния ред на сесията, и
Като установи, че тези предложения трябва да бъдат под формата на международна конвенция, приема на деветнадесетия ден
от месец юни в 1981 г. следната конвенция, която може да бъде
цитирана като Конвенция № 154 относно колективното договаряне (1981 г.):

Част първа: Обхват и определения
Член 1
1. Тази конвенция се прилага за всички клонове на икономическа активност.
2. Степента, до която гаранциите, предвидени в тази конвенция, се прилагат за въоръжените сили и полицията, може
да се определя от националните законови или подзаконови
актове или националната практика.
3. По отношение на обществените услуги могат да се определят специални условия на прилагане на тази конвенция от
националните законови или подзаконови актове или националната практика.
Член 2
За целите на тази конвенция терминът „колективно договаряне“ се разпростира върху всички преговори, които се провеждат
между работодател, група работодатели или една или повече работодателски организации, от една страна, и една или повече
организации на работниците и служителите, от друга страна,
за
(а) определяне на условията на труд и заетост; и / или
(б) регулиране на отношенията между работодатели и работници; и / или
(в) регулиране на отношенията между работодателите или техните организации и организация на работниците и служителите или организации на работниците и служителите.
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Член 3
1. Когато националното законодателство или практика признава съществуването на представители на работниците
и служителите, както е определено в член 3, алинея (б) от
Конвенцията за представителите на работниците и служителите, 1971 г., националното законодателство или практика
може да определистепента, до която терминът „колективно
договаряне“ се разпростира, за целите на тази конвенция,
за воденето на преговори с тези представители.
2. Когато по силата на ал. 1 от настоящия член, терминът
„колективно договаряне“ също така включва преговори с
представителите на работниците и служителите, посочени
в тази алинея, трябва да се вземат подходящи мерки, когато
това е необходимо, за да се гарантира, че наличието на тези
представители не се използва, за да подкопае позицията на
организациите на заинтересованите работодатели.

ЧАСТ II: Методи и приложение
Член 4
Разпоредбите на настоящата конвенция трябва, доколкото не са
приложени ефективно по силата на колективни трудови договори, арбитражни решения или по друг начин, да бъдат в съответствие с националната практика, и да влязат в сила посредством
национални законови или подзаконови актове.

ЧАСТ III: Насърчаване на колективно договаряне
Член 5
1. В съответствие с националните условия трябва да се предприемат мерки за насърчаване на колективното трудово договаряне.
2. Целите на мерките, посочени в ал. 1 от настоящия член, са
следните:
(а) колективното договаряне следва да бъде възможно за
всички работодатели и групи работници и служители в
клоновете на дейност, обхванати от настоящата конвенция;
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(б) колективното договаряне трябва постепенно да се разшири към всички въпроси, обхванати от букви (а), (б) и
(в) на член 2 от настоящата конвенция;
(в) установяването на процедурни правила, договорени
между организациите на работодателите и на работниците и служителите, трябва да бъде насърчавано;
(г) колективното договаряне не трябва да се затруднява от
липсата на правила, регулиращи процедура, която да
бъде използвана от страните, или от неадекватността
или нецелесъобразността на такива правила;
(д) органите и процедурите за уреждане на трудови спорове трябва да бъдат замислени така, че да допринесат за
насърчаване на колективното трудово договаряне.
Член 6
Разпоредбите на настоящата конвенция не изключват действието на система на индустриалните отношения, в която колективното договаряне се провежда в рамките на помирителна
процедура и/ или арбитражни инструменти или институции, в
които страните в процеса на колективното трудово договаряне
участват доброволно.
Член 7
Предприемането на мерки от публичните власти за насърчаване
и подпомагане развитието на колективното договаряне е предмет на предварителни консултации и, когато това е възможно,
споразумение между публичните власти и организациите на работодателите и тези на работниците и служителите.
Член 8
Мерките, предприети с цел насърчаване на колективното договаряне, не трябва да бъдат замислени, или приложени по начин,
че да пречат на свободата на колективното трудово договаряне.
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Препоръка № 159: Извадки
Препоръка по отношение на процедурите за определяне на усло
вията за работа в публичната администрация
1

2

(1) В страните, в които се прилагат процедури за признаване на организациите на работниците и служителите
в публичния сектор, с оглед гарантирането на тези организации на преференциално или изключително основание, правата, предвидени в части III, IV или V на
Конвенция относно трудовите отношения (Държавна
служба), 1978 г., такова признаване трябва да се основава на обективни и предварително установени критерии
по отношение на представителния характер на организациите.
(2) Процедурите, посочени в точка (1) на този параграф,
следва да бъдат такива, че да не насърчават разпространението на организации, обхващащи едни и същи категории работници и служители.
(1) В случай на договаряне на условията за наемане на работа в съответствие с част IV от Конвенцията за трудовите отношения (Държавна служба), 1978 г., лицата или
органите, които са компетентни да преговарят от името
на съответния публичен орган и процедурата за влизане
в сила на договорените ред и условия на заетост, трябва
да се определят от националните законови или подзаконови актове или с други подходящи средства.
(2) Когато се използват методи, различни от преговори, които позволяват на представителите на служителите в
публичния сектор да участват в определянето на реда и
условията за наемане на работа, процедурата за такова
участие и за окончателно определяне на тези въпроси
трябва да бъде определена от националните законови
или подзаконови актове или с други подходящи средства.
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Препоръка № 163: Извадки
Препоръка относно насърчаването на колективното договаряне
Генералната конференция на Международната организация на
труда,
Свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда, и след като се срещна на своята шестдесет
и седма сесия на 3 юни 1981 г., и
След като взе решение за приемането на предложения за насърчаване на колективното трудово договаряне, което е четвърта
точка от дневния ред на сесията, и
Като установи, че тези предложения се осъществяват под формата на препоръка, допълваща Конвенцията за колективното
договаряне, 1981 г., прие на деветнадесетия ден от месец юни в
1981 г. следната препоръка, която може да бъде цитирана като
Препоръка за колективно договаряне, 1981 г.:

I. МЕТОДИ ЗА ПРИЛАГАНЕ
1.

Разпоредбите на тази препоръка може да се прилагат чрез
национални законови или подзаконови актове, колективни
трудови договори, арбитражни решения, или по друг начин,
съвместим с националната практика.

II. СРЕДСТВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО
ТРУДОВО ДОГОВОРЯНЕ
2.
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Доколкото е необходимо, трябва да се вземат мерки в съответствие с националните условия, които да улеснят създаването и развитието на доброволна основа, на свободни, независими и представителни организации на работодатели и
на работници и служители.
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3.

4.

5.

Доколкото е необходимо и целесъобразно, трябва да се вземат мерки в съответствие с националните условия, така че
(а) представителните работодателски организации и тези
на работниците и служителите да бъдат признати за целите на колективното договаряне;
(б) в страните, в които компетентните органи прилагат процедури за признаване с цел да се определят организациите, на които е гарантирано правото за колективно
договаряне, такова определяне се основава на предварително установени и обективни критерии по отношение
на представителния характер на организациите, установени след консултации с представителните организации
на работодателите и на работниците и служителите
(1) Трябва да се предприемат мерки, съобразени, ако е необходимо, с националните условия, така че колективното
договаряне да е възможно на всяко ниво, включително
и на ниво предприятие, както и на секторно, браншово,
регионално и на национално ниво.
(2) В страните, където колективното договаряне се извършва на няколко нива, страните по преговорите следва да
гарантират, че е налице координация между тези нива.
(1) Страните по колективното договаряне трябва да предприемат мерки, така че преговарящите на всички нива
да имат възможност да получат подходящо обучение.
(2) Публичните органи могат да предоставят съдействие
на организациите на работодателите и на работниците
и служителите, по тяхно искане, за провеждането на такова обучение.
(3) Съдържанието и контролът на програмата за такова
обучение трябва да се определят от заинтересованите
организации на работодателите и на работниците и служителите.
(4) Такова обучение не трябва да засяга правото на организациите на работниците и служителите и на работодателите да избират свои представители за целите на
колективното трудово договаряне.
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6.

Страните в колективното договаряне следва да предоставят
на преговарящите мандат, необходим за провеждане и приключване на преговорите, при спазване на всички разпоредби за консултации в рамките на своите организации.

7.
(1) Трябва да се предприемат мерки, съобразени, ако е необходимо, с националните условия така че страните да имат
достъп до информацията, необходима за воденето на преговори по същество.
(2) За целта (а) публичните и частните работодатели трябва, по искане на организациите на работниците и служителите, да
предоставят толкова информация относно икономическото и социалното положение на клона и предприятието като цяло, колкото е необходимо за провеждането на
преговори по същество; когато разкриването на част от
тази информация може да бъде във вреда на предприятието, нейното предоставяне може да бъде направено
при условие, че тя ще се счита за поверителна; информацията, която се предоставя, може да бъде договорена
между страните по колективното договаряне;
(б) държавните органи, ако е необходимо, трябва да предоставят информация за цялостното икономическо и
социално положение на държавата и на съответния икономически сектор до степен, до която нейното разкриване не е в ущърб на националния интерес.
8. Трябва да се предприемат мерки, съобразени, ако е необходимо, с националните условия, така че процедурите за
уреждане на спорове да съдействат на страните да намерят
решение на самия спор, независимо дали спорът е възникнал по време на договарянето на споразумения, или във
връзка с тълкуването и прилагането на споразуменията или
е предмет на Препоръка за разглеждане на оплакванията от
1967 г.
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