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Предговор
Ръководството
Във време на драстични промени в организацията на труда, основно реформиране
на трудовото законодателство, продължаваща икономическа криза и дефицит на работни места, трудовите спорове са обща характеристика на отношенията на работното място.
Предотвратяването и уреждането на такива спорове по мирен, бърз, справедлив и икономически ефективен начин, който да избегне социални вълнения и да запази хармонични
отношения на работното място, все повече привлича вниманието на хората вземащи политически решения на национално и международно ниво и на ниво на общността на практикуващите в сферата на индустриалните отношения и разрешаването на спорове.
През последните години нараства търсенето на техническата подкрепа на МОТ от
страна на правителствата и социалните партньори за институционално създаване и изграждане на капацитет на органи за мирно уреждане на трудови спорове, както и за подпомагане и улесняване на процесите на колективно договаряне чрез разработване и укрепване на
механизмите за трудово помирение/посредничество.
Това Ръководство е разработено като субрегионален инструмент в подкрепа на техническата помощ оказвана от МОТ в областта на предотвратяването и разрешаването на спорове в страните от Централна и Източна Европа, в сътрудничество с Ирландската комисия
за отношенията на работното място (WRC). То е плод на партньорството между МОТ и WRC
в рамките на Меморандум за разбирателство, както и на съвместни усилия между Eкипа
за техническа подкрепа за достоен труд и офис на МОТ за Централна и Източна Европа в
Будапеща (DWT-CO Budapest), отдел „Управление и трипартизъм“ (УПРАВЛЕНИЕ) на МОТ и
Международния център за обучение на МОТ (ITC) в Торино.
Ръководството е изготвено като ревизия на Практическото Ръководство на МОТ за
помирение при индустриални кофликти, разработено за първи път през 1973 г. и актуализирано през 1988 г. Кевин Фоли и Мейв Кронин са автори на тази ревизия, направена за да
се актуализира съдържанието, като се отчетат екологичните, икономически, практически
и други промени, които са се случили в областта на помирението/посредничеството през
последните десетилетия. Ръководството също така съдържа казуси от редица европейски
агенции за разрешаване на спорове, за да илюстрира как помирението/ посредничеството
реално работи за подпомагане на колективното договаряне и за уреждане на колективни
трудови спорове. Ръководството е предназначено да се използва като средство за обучение в сертифицирания Курс за помирение/посредничество на Международния център за
обучение на МОТ (ITC) и в субрегиона, като впоследствие ще бъде публикувано като глобален инструмент с казуси от други региони.
Проектът е пилотиран в Черна гора и Румъния и е утвърден в Черна гора през април
2015 г. с помирители/посредници и директори на агенции за разрешаване на спорове от
Босна и Херцеговина, България, Македония, Черна гора, Румъния и Сърбия.
Силно положителната обратна връзка относно практическото и непосредствено въздействие на Ръководството ни насърчава да вярваме, че предоставената информация и
съвети са не само изключително богати и полезни, но също така могат да доведат до значително подобрение в практиката на трудовото помирение и посредничество в субрегиона.


Искаме да благодарим на авторите Кевин Фоли, бивш директор на Службата за помирение, посредничество и ранно разрешаване на спорове към Комисията по трудови отношения и понастоящем Заместникпредседател на Трудовия съд на Ирландия, чийто над тридесетгодишен опит в областта на разрешаването
на трудови спорове, идеи и ентусиазъм помогнаха значително за успеха на проекта, и Мейв Кронин, бивш
Старши помирител в Службата за помирение към Комисията по трудови отношения и понастоящем помощник-директор „МСП и предприемаческа политика“, Департамент „Работа, предприемачество и иновации“,
Ирландия.
Изразяваме специална благодарност на колегите от МОТ: Кристина Михес (DWT /CO Budapest), която координира проекта и отговаряше за окончателната версия на Ръководството; Минава Ебисуи (LABOURLAW),
която има съществен принос за Въведението и Глава 1 от Ръководството, и също така ни помогна с ценни коментари на различни етапи от разработването на Ръководството; Силвен Бафи (ITC Торино), който допринесе с проницателни коментари и напътствия по време на процеса на проектиране, пилотиране и валидиране
на Ръководството; Карлос Карион Креспо за полезните му коментари по проекта на Ръководството; Корин
Варга (NORMES) и Колин Фенуик (LABOURLAW) за цялостната им подкрепа на Ръководството.
Благодарим също на Борислав Радич (директор на Агенцията за мирно уреждане на трудовите спорове на Босна и Херцеговина), Владимир Бояджиев (директор на Националния институт за помирение и
арбитраж – България), Зденка Бурзан (директор на Агенцията за мирно уреждане на трудовите спорове на
Черна гора), Сергей Месарос (директор на Службата за трудова медиация на Румъния), Миле Радивоевич и
Деян Костич (съответно настоящ и бивш директор на Агенцията за мирно уреждане на трудовите спорове в
Сърбия) за полезния им принос и обратна връзка по време на процеса на изготвяне и валидиране на Ръководството.
Накрая благодарим на Кристина Хомолия (DWT/CО Будапеща), както и на Алфред Топи (Национален
координатор на МОТ в Албания), Лейла Танович (Национален координатор на МОТ в Босна и Херцеговина), Емил Кръстановски (Национален координатор на МОТ в Република Македония), Оксана Липчану и Ала
Липчиу (Национален координатор на МОТ в Молдова), Ясна Почек (координатор на проекта в Черна гора) и
Йован Протич (Национален координатор на МОТ в Сърбия), които предоставиха ценна помощ при организиране на пилотирането, валидирането и отпечатването на Ръководството.
Антонио Грациози
Директор
DWT/CО Будапеща
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Въведение
Цел на Ръководството
Ръководството има за цел да подпомогне развитието и подобряването на практическите знания и умения на помирителите, които предоставят помощ на спорещите страни като трети лица, за постигането на
споразумения по спорове, произтичащи от колективното договаряне. По този начин, по-широката цел на
това Ръководство е да насърчи колективното договаряне и добрите индустриални отношения.
Ръководството предоставя на помирителите рамка за разсъждение относно тяхната роля в подпомагането на страните, участващи в колективното договаряне. То разглежда предимно форми на поведение,
подходи, техники и нагласи, които ще позволят на помирителите да изпълняват своите функции ефективно
и ефикасно, като цели да стимулира активното мислене на помирителите по отношение на поведението и
подхода им към тяхната работа, за подпомагане на страните да разрешават различията си в споровете.
Основното предизвикателство за помирителя е да промени нагласата на спорещите страни така, че да
се увеличи възможността за постигане на споразумение. Това Ръководство има за цел да очертае ключовите
фактори, които правят участието на помирителя ценно в разрешаването на разногласия и спорове.
Основното изискване към помирителите е те от самото начало напълно да разбират своята роля и параметрите на своя мандат като независима и безпристрастна трета страна. Това Ръководство има за цел да
предостави на помирителите ясна рамка за разбиране, която да дава възможност за почти инстинктивен
отговор на многото и разнообразни ситуации и натиск, на които те ще бъдат подложени по време на активен
спор.
Това Ръководство има за цел да подпомогне рефлективната практика и да постави за разглеждане редица въпроси и теми, които могат да са от полза на активния помирител през цялата му кариера.

Целеви потребители
Очаква се това Ръководство да бъде полезно за помирителите, които работят или наскоро са назначени
в различни страни и при различни национални условия. То няма за цел да обсъжда различните национални
правни и институционални рамки за уреждане на колективни трудови спорове. Въпреки че е предназначено
да бъде използвано като учебен материал за обучение на новоназначени помирители, то също така е предназначено да бъде полезен инструмент за действащите помирители. Настоящото Ръководство не си поставя
за цел да опише идеалния стил на помирение. Всеки помирител ще има свой стил и начин на действие, отразяващ неговата личност и култура. Това Ръководство предоставя пътна карта на помирителя, за да развие свой
собствен ефективен стил чрез структуриран размисъл за ролята на помирителя. Въпреки че основният акцент
на Ръководството е върху колективните трудови спорове, произтичащи от колективното договаряне, информацията, предоставена в някои глави може да е от интерес за помирение на индивидуални трудови спорове.

Как може да се използва Ръководството
Ръководството може да се използва като самостоятелна отправна точка за действащи и дългогодишни
помирители, или като част от програма за обучение на новоназначени помирители.
Главите са изложени по такъв начин, че да позволят на помирителя да разсъждава само върху един
аспект от своята роля, но Ръководството също така обхваща всички аспекти на помирението, от концептуалния до изключтелно практичния.

Структура на Ръководството
Това Ръководство не работи въз основа на тезата, че „помирителите се раждат, а не се създават“. Помирението не е някаква магия – то представлява прилагане на определени техники и структури в диалога
между спорещите страни.
	 В някои страни има ясно разграничение между термините „помирение“ и „посредничество“, докато в други тези термини са
взаимозаменяеми. В това Ръководство терминът „помирение“ се използва навсякъде и се отнася за процес, при който трета страна
помага на спорещите страни да постигнат взаимно приемливо споразумение



Ръководството е структурирано по такъв начин, че постепенно да привлече читателя чрез разбиране
за процеса на помирение. В различните страни процесът на помирение, както е изложен тук, може да бъде
наречен по различен начин или пък понятието „помирение“ може да се отнася до различен процес.
Започвайки с определяне на контекста и идентифициране на това какво се разбира под „помирение“,
Ръководството превежда читателя през личните качества, квалификациите и подготовката, необходими на
един помирител да бъде ефективен. Това са инструментите на помирителя в тази професия.
То се стреми да разгледа практическите въпроси свързани с процеса и прилагането на идентифицираните инструменти в процеса на помирение, от първоначалния контакт със страните до самия процес.
След това Ръководството разглежда модела на помирение и техниките, които могат да се прилагат при
помирение.
Тъй като всички аспекти на личните качества, практическото приложение, фазите и техниките са свързани, в Ръководството има някои повторения по теми – необходимостта да разберете вашата роля и мандат
като помирител и да развиете необходимите умения, за да бъдете ефективни; необходимостта да развиете
и поддържате добри взаимоотношения; фундаменталното значение на безпристрастността, конфиденциалността и ангажираността; и необходимостта от разсъждаване върху собствената ви роля са повтарящи се
теми в това Ръководство.
Приложение 1 съдържа казуси, за да се обяснят някои от разгледаните въпроси и да се дадат примери
за обхвата на трудовите спорове, които обикновено имат полза от работата на помирителите. Тези казуси
също така могат да бъдат материал за размисъл от страна на помирителите за това как биха могли да подходят към съответния случай и да дадат добра основа за обучителна дискусия.
Накрая, Ръководството разглежда как помирителите могат да допринесат за предотвратяването на
спорове.
В основата си Ръководството проучва и разсъждава върху това какво може да направи
един помирител, за да помогне на спорещите страни да намерят взаимно приемливо решение,
без да разглежда националните условия, които ги водят до процеса на помирение.
Ефективният помирител е професионалист, който се ангажира с рефлективна практика, като постоянно
оценява и обмисля собственото си представяне.

Методология
Ръководството е разработено като субрегионален инструмент за подпомагане на техническата помощ
на МОТ в областта на предотвратяването и разрешаването на спорове в страните от Централна и Източна
Европа в сътрудничество с Ирландската комисия по трудови отношения (LRC), известна сега като „Комисията
по отношения на работното място“. То е плод на партньорството между МОТ и LRC в рамките на Меморандум за разбирателство, както и на съвместни усилия между Eкипа за техническа подкрепа за достоен труд
и офис на МОТ за Централна и Източна Европа в Будапеща (DWT-CO Budapest), Департамент „Управление и
трипартизъм“ (GOVERNANCE) на МОТ и Международния център за обучение на МОТ в Торино (ITC Торино).
Ръководството бе валидирано в Черна гора през м. април 2015 г. с помирители/посредници от трудовите
администрации и представители на агенции за разрешаване на трудови спорове от Босна и Херцеговина,
България, Македония, Черна гора, Румъния и Сърбия. Ръководството е предназначено за ползване в субрегиона, а впоследствие ще бъде публикувано като глобален инструмент с казуси в други региони.
Ръководството е изготвено като ревизия на Практическото Ръководство на МОТ за помирение при индустриални кофликти, разработено за първи път през 1973 г. и актуализирано през 1988 г. Кевин Фоли и
Мейв Кронин са автори на тази ревизия, направена за да се актуализира съдържанието и да се премахнат
или преосмислят някои остарели референции. Авторите се опитват да преразгледат както езиковата, така и
	 Кевин Фоли, BBS, бивш директор на Службата за помирение, посредничество и ранно разрешаване на спорове към Комисията
по трудови отношения и понастоящем Заместник-председател на Трудовия съд на Ирландия.
	 Мейв Кронин, B.Comm, MBS, Помощник-директор, „МСП и предприемаческа политика“, Департамент „Работа, предприемачество
и иновации“, Ирландия.



практическата информация, съдържаща се в Ръководството, за да се отчетат екологичните, икономическите,
практическите и други промени, които са се случили в областта на помирението през последните десетилетия. Тази ревизия има за цел също така да модернизира езика използван в самия текст и да предостави
модели и казуси, които могат по различни начини да стимулират помирителите да обмислят своята роля и
своя собствен стил на помирение. Новото Ръководство също така включва различни практически модели,
разработени и използвани от LRC и други агенции за разрешаване на спорове, за да се внесе яснота в практиките/техниките (тези модели се приписват на инициаторите, където това е уместно). Ръководството също
така съдържа проучвания на конкретни казуси/случаи от редица агенции за разрешаване на спорове, които
предлагат помирителни услуги (Приложение 1). Допълнителна информация беше набавена и от различни
уеб сайтове и търсения в интернет.

Важни дефиниции и техните източници
За целите на настоящото Ръководство термините „помирение“ и „посредничество“ са синоними и терминът „помирение“ ще се използва, за да представлява и двете.
Помирирението за целите на настоящото Ръководство е дефинирано като „процес, при който независима трета страна подпомага спорещите страни да постигнат взаимно приемливо споразумение за разрешаване на техния спор“. (за повече подробности вижте Речника, Глава 1 – Преглед на помирението)
Колективен трудов спор в това Ръководство е определен като „спор, който възниква по време на договарянето на споразумения или във връзка с тълкуването и прилагането на споразуменията“, въпреки че
Ръководството се фокусира повече върху спорове за интереси.
Споровете, възникнали в хода на колективното договаряне за условията за наемане на работа, се категоризират като „спорове за интереси“. От друга страна, споровете, които възникват при тълкуването и
прилагането на условията за работа, съдържащи се в съществуващи споразумения или в действащи закони
и наредби, се категоризират като „спорове за права“.
Важно е да се установят отделни процедури за уреждане на спорове за права и за интереси. Въпреки
че е възможно да се постигне помирение като процес на уреждане на спорове относно правата, страните
следва да могат да се обърнат към съда, ако не успеят да се помирят.
Колективното договаряне „обхваща всички преговори, които се провеждат между работодател, група
работодатели или една или повече организации на работодателите от една страна, и от друга – една или
повече организации на работниците (по-нататък „синдикат/и“), относно:
а) определяне на условията на труд и условията на заетост; и/или
б) регулиране на отношенията между работодатели и работници; и/или
в) регулиране на отношенията между работодатели или техните организации и организация/и на работниците“

	 В някои страни не съществува разграничение между помирение и медиация в закона или на практика, докато в други разликата
се определя от степента на интервенция и срока на процеса.
	 Системи за разрешаване на трудовите спорове: Насоки за подобряване на ефективността, МОТ, 2013
	 Виж алинея 8, Препоръка за колективно договаряне на МОТ от 1981 г. (№ 163) и Колективно договаряне: Ръководство за
политиките, МОТ, 2015: на разположение на http://www.ilo.org/travail/areasofwork/WCMS_244340/lang--en /index.htm.
	 Според Комитета на експертите по прилагането на конвенции и препоръки (CEACR), „спорът може да възникне при определянето
на условията за работа, ако страните претендират за нови права или се стремят да установят нови задължения (спор за интереси),
или при тълкуването и прилагането на условията за наемане на работа, съдържащи се в съществуващи споразумения, за които
може да се твърди, че са нарушени, или в действащи закони и подзаконови актове (спор за права).“ Колективно договаряне в
обществените услуги: Път за развитие – Общо проучване на трудовите отношения и колективното договаряне в публичната
администрация, МОТ, Женева, 2013 г.
	 Конвенция на МОТ относно колективно договаряне,1981 г. (№ 154).
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Глава 1 – Преглед на помирението
(Начало на пътуването)
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Глава 1: Преглед на помирението
„Целта на помирението е да превърне двустранна битка в тристранно проучване, което да
доведе до формиране на резултат“ (Едуард де Боно, 1986).
Целта на тази глава е да изложи смисъла и контекста на различните аспекти на помирението при трудови спорове. Първата част на главата има за цел да очертае видовете спорове и тяхната връзка с помирителя;
да определи речника относно онова, което имаме предвид под помирение; да направи разграничение между колективните и индивидуалните спорове и как това се отразява върху работата на помирителя; и да определи къде се вписва помирението в спектъра на алтернативните механизми за разрешаване на спорове.
Втората част на тази глава разглежда идеалната среда за помирение при колективни спорове и нейната
ключова роля, както и избора на помирители.

Видове трудови спорове
Трудовите спорове могат най-общо да бъдат категоризирани по два начина – колективни и индивидуални трудови спорове. Освен това колективните трудови спорове могат да бъдат: а) спорове за интереси
(относно нови права) или б) спорове за права (относно съществуващи права).

Спорове за колективни интереси
Спорове за колективни интереси представляват онези разногласия, при които страните по преговорите
не са съгласни относно условията на работа, които да бъдат заложени в новото колективно споразумение или
относно изменението на вече установените в съществуващия колективен трудов договор условия. Обикновено споровете в тази категория възникват в контекста на колективното договаряне по време на преговорите или предоговарянето на споразумения. Примерите за проблеми, възникващи при такива спорове, могат
да включват опита на страните да договорят равнища на заплащане, които да се прилагат в предприятието,
договорености за организация на работата, равнища на производителност или продукция, които да се очакват в предприятието. Преговорите по такива теми са обикновено въпрос на „даване и вземане“ – на пазарене
или договаряне. Практиката, която преобладава в икономиката като цяло или в отделни сектори, може да
даде някои указания за евентуално решение или начини за постигане на споразумение.
По същество въпросите в „споровете за интереси“ подлежат на договаряне и често на постигане на компромис, или поне са обект на разработване на проект и неговото приспособяване от страна на спорещите страни.

Спорове за колективни права
Този втори вид колективен спор може да възникне във връзка с условията на работа, предвидени по закон или в колективен трудов договор, когато този договор има силата на закон. Такива спорове обикновено
се отнасят до ситуации, които се появяват по време на прилагането на колективен трудов договор, или когато тълкуването на съществуващ колективен трудов договор се оспорва от една от страните. Общите проблеми, които пораждат такива спорове, включват неизплатени заплати, едностранно изменение на работното
време, неспазване на договорения размер на заплащане или празнични дни, антисиндикални практики или
нещо друго от широкия кръг съществуващи права и задължения, посочени в действащи колективни договори, които имат силата на закон.
Колективните спорове за права могат да възникнат при различни тълкувания на страните
по колективното споразумение – дали даден набор от обстоятелства представлява нарушение
на права или пълномощия. Тези спорове могат да възникнат и по въпрос за отстраняване на
доказано или предполагаемо нарушение на закона, или на колективния трудов договор.
	 Де Боно, Едуард, Конфликти – по-добрия начин за тяхното разрешаване (Лондон: Penguin Books, 1986), стр. 4.
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Една от чертите на помирителния процес е, че той може да предостави възможност на страните да
направят преценка на твърдението си за предполагаемо нарушение на закон или право въз основа на налична и информация от известни източници, включително от съдебната практика и прецеденти. Този процес
на „тестване на реалността“ може сам по себе си да насърчи възможността за споразумение и доброволно
уреждане на спора. В този процес, докато помирителят не дава тълкуване на закона или на колективния
трудов договор, той представлява лице запознато със съдебната практика и може да насочва страните към
наличната информация и съответните източници. Въпреки това, макар да е възможно да се постигне помирение по споровете за права, всяка от спорещите страни трябва да може да се обърне към независими
съдебни или „квази“ съдебни органи, ако спорът остане нерешен.
Ключовият проблем на помирителя в подпомагането на диалога на страните по спорове
за интереси или права е да намери наличните основания за съгласие. В един спор за интереси
страните по принцип са свободни да се споразумеят за някакъв резултат, без да бъдат възпрепятствани от правни фактори. При спор за права вече са налице някои параметри, ограничаващи възможността на страните да постигнат съгласие помежду си.
Това Ръководство е насочено към предизвикателствата за помирителя – той трябва да открие и отдели
онова, което може да бъде договорено от самите страни чрез диалог, така че несъгласието повече да не
съществува.

Спектърът на Алтернативното разрешаване на спорове (ADR)
и къде се вписва помирителната процедура
Алтернативното разрешаване на спорове (ADR) включва всеки процес за разрешаване на спорове, преди да се пристъпи към индустриално действие или съдебно решение. Някои от тези процеси и тяхната полза
за трудовите спорове, трябва да отчитат приоритета, който се дава на поддържането на продължаващи добри отношения между спорещите страни.
Ясно е, че усилията за разрешаване на споровете чрез споразумение между страните, отделно от разрешаването чрез разпореждане или мнение на трета страна, помагат по-скоро за продължаващите отношения
между страните. Акцентът върху диалога, подкрепен при необходимост от помирителна процедура, найвероятно ще улесни поддържането на продължаващи отношения на взаимно разбирателство и уважение,
както и разрешаването на спора по начин, който се разбира и приема от двете страни. Подобна ситуация на
взаимно разбиране и доброволно приемане може да бъде конструктивна подкрепа за текущи взаимоотношения.

Речник
Решаването на трудовите спорове обикновено се постига чрез ограничен кръг от механизми – чрез
диалог между страните, чрез диалог, осъществен с помощта на трети страни, чрез препоръки за приемане и
съгласие на страните или чрез решение от съдебен или квазисъдебен орган под формата на присъди, задължителни отсъждания, постановления или решения.
Това Ръководство се основава на концепцията за подпомогнат диалог, който се фокусира
върху разрешаването на трудовия спор/несъгласието, наричано „помирение“ или „посредничество“, в зависимост от националния контекст.
В основата си помирението е постигане на мир. Термините „помирение“ и „посредничество“ са определени законово по различен начин в някои страни, а в други не съществуват законови определения или
разграничения. Дори когато и двата термина са дефинирани по закон, съществуват различни тълкувания и
практики.
За целите на това Ръководство „помирението“ и „посредничеството“ се разглеждат като еквивалентни
термини, отнасящи се по същество до един и същи вид помощ от трети страни, предоставена на спорещите
страни, за да постигнат сами взаимно приемливо решение.

13

По отношение на споровете за интереси (индустриални спорове), Препоръката за доброволно помирение и арбитраж на МОТ от 1951 г. (№ 92) предвижда доброволните процедури за помирение „да бъдат безплатни и експедитивни“ и „да се предвиди разпоредба, която да позволи процедурата да се задвижи или по
инициативата на която и да е от страните по спора, или служебно от органа за доброволно помирение“. Препоръка № 92 по-нататък гласи, че „ако даден спор бъде подложен на помирителна процедура със съгласието
на всички заинтересовани страни, то те трябва да се въздържат от стачки и локаути докато помирението е
в ход“. Помирителната процедура е процес, който може да бъде започнат по искане на една от страните по
спора, а другата страна трябва да се присъедини към процеса.10 Помирението се води от неутрално и независимо трето лице – помирител. Помирителят е поставен в позиция, в която той/тя стои пред две страни, които
не са успели сами да разрешат своето несъгласие. Това Ръководство цели да обсъди какво може да направи
това лице, наричано „помирител“ в този документ, за да помогне на страните.
За целите на настоящото Ръководство несъгласие между работодател, група работодатели или една
или повече организации на работодатели от една страна, и една или повече работнически организации (синдикати) от друга страна, се описва като спор.
Споровете се решават най-ефективно на място, което е най-близко до мястото им на възникване. Това
твърдение води в някои страни до енергични усилия за насърчаване на страните да се ангажират с процедура на помирение доста преди обявяването на стачка или друга форма на индустриално действие.
Това Ръководство няма да се фокусира върху начина, по който страните постигат помирение, а върху
реалните дейности/събития, които се случват в това „пространство за помирение“, когато то се появи.

Пространство за помирение
Когато говорим за „пространство за помирение“, имаме предвид мястото, където две
страни имат възможността да постигнат споразумение за разрешаване на несъгласие. Тоест,
когато инфраструктурата на правните и индустриалните отношения в страната позволява на
страните да разрешат спорния въпрос по взаимно съгласие. Това пространство за помирение е
територията на помирителя.
Пространството за помирение се появява в различен контекст по света. Процесът, разглеждан в това
Ръководство, е дейност на независима и неутрална трета страна, която помага на страните да намерят съгласие помежду си по спорен въпрос. Практиката задължително се адаптира към контекста на конкретните
спорове, а поведението на помирителя също се адаптира към обстоятелствата. Ключовият момент за помирителя е да идентифицира и да е наясно с поведението и дейностите, които може да използва, за да допринесе за разрешаването на споровете и това Ръководство има за цел да проучи и осветли този въпрос.
В процеса на помирение се прилагат някои основни принципи за помирителя:
• Помирителят няма правомощията да дава определения, решения или налагане на мерки.
• Ролята на помирителя не е да инструктира страните относно това, за което трябва да се споразумеят.
• Помирителят няма функцията да дава правни съвети или правни тълкувания.
Ключовата концепция в този процес е, че страните „притежават“ своя спор от самото начало и ще „притежават“ резултата от него, независимо дали този резултат е споразумение, сближаване на различията в позициите или продължаващо открито несъгласие.
По този начин помирението може да бъде описано като процес, при който спорещите страни разрешават на независима трета страна да управлява техните дискусии по спора. Очаква се помирителят да създаде
безопасна среда за включване в процеса и да управлява дискусиите така, че да се постигне рационално и
систематично обсъждане на въпросите, пораждащи несъгласие. Процесът е насочен към това страните да
могат да разгледат всички налични възможности за взаимно приемане на определен резултат.
10 Колективно трудово договаряне: Наръчник за политики, ILO, 2015: http://www.ilo.org/travail/areasofwork/WCMS_244340/lang-en/index.htm.
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Помирение и колективно договаряне
Конвенцията на МОТ относно колективното трудово договаряне от 1981 г. (№ 154) предвижда органите
и процедурите за уреждане на трудови спорове да бъдат замислени така, че да допринасят за насърчаването на колективното договаряне. Помирителната процедура може да бъде част от процеса на колективно
договаряне. Препоръката за колективно договаряне на МОТ от 1981 г. (№ 163) предвижда още, че трябва да
се предприемат мерки за създаване на процедури, които да подпомогнат страните да намерят решения на
спорове, свързани с договарянето, тълкуването и прилагането на споразуменията. Конвенцията на МОТ за
трудовите отношения от 1978 г. (№ 151) също утвърждава принципа, че уреждането на спорове, свързани
с определянето на условия за работа, трябва да става чрез независими и безпристрастни механизми като
помирение, посредничество и арбитраж, което гарантира доверието на участващите страни.
Когато процесът на помирение се вписва като част от процеса на колективно договаряне, лицата, с които помирителят ще се ангажира, са лицата, действащи в интерес на самите тях и на тези, които те представляват. Целта на преговарящите синдикалисти е да постигнат позиция, която след това ще бъде разгледана
колективно от по-широка група. Подобен може да бъде и случаят с работодателите. Например, в определен
сектор или отрасъл може да има договореност определени въпроси да се договарят на ниво сектор или
отрасъл. Такива договорки поставят пред представителите на преговарящите работодатели задачата да постигнат позиция, която впоследствие се разглежда от по-широка група.
Основно предизвикателство за помирителя е да разбере естеството на средата, в която работят спорещите страни. При колективен ангажимент хората на масата за преговори представляват други. За да бъде
ефективен, помирителят трябва да се опита да разбере натиска, под който работят двата преговарящи екипа в колективната среда и да разбере какви са крайните договорки за вземане на решения на двете страни.
Разбирането на тези аспекти ще позволи на помирителя, като управляващ процеса, да обърне внимание на
предизвикателствата, пред които са изправени упълномощените преговарящи във връзка с техните избиратели. Това също така ще помогне на помирителя да управлява по-добре външните възприятия за самия
процес на помирение, било чрез медии или други механизми за комуникация.
Основното, което помирителят трябва да разбере е, че масата за преговори в колективната среда не е крайният форум за вземане на решения. Масата за преговори е форумът, където
преговарящите изграждат формата на въпросите, които трябва да бъдат решени по-късно.
В повечето страни рамката за намеса на помирител в даден трудов спор се определя от самия закон
или от правни разпоредби. Въпреки това е полезно да се обмисли въпроса за точното време за намеса от
гледна точка на разрешаването на спора. Когато се водят преговори в колективен контекст, често може да
има развитие в разположението и нагласата на страните. Често, в по-ранните етапи на процеса, преговарящите изпращат послания за сила и стабилност към собствените си избиратели/доверители или пък си
разменят послания за непоколебимост. Предизвикателството за помирителя е да е наясно с „химията“ на
спора по всяко време, така че да може да направи преценка за времето на намесата си – дали това трябва да
стане възможно най-рано (може би когато страните действително пряко са се ангажирали и вече се нуждаят
от помощ; дали след като непосредствените преговори са се провалили; или може би точно преди началото на принудително действие, като например стачка или локаут), или пък намесата да стане след започването на такова принудително действие. Всеки трудов спор има различна „химия“ и за да бъде ефективен,
помирителят трябва да отдели време и усилия, за да разбере характера на спора и да реши кога неговата
намеса в подкрепа на диалога чрез помирение ще бъде най-ефективна. В колективна среда помирителят
трябва да направи тези преценки, като същевременно се опита да разбере естеството на взаимоотношенията между всички основни участници на „арената“ на преговорите и извън нея, например връзката между
организацията на работодателя и преговарящия работодател, или взаимоотношенията между синдикатите и работниците.
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Помирение при индивидуални трудови спорове
Настоящото Ръководство не разглежда помирението при индивидуални спорове. То само се позовава
на него, за да подчертае различията и общите черти с помирението при колективни трудови спорове.
При индивидуалните спорове динамиката на ангажимента се различава значително от колективната
среда. По принцип, когато възниква спор засягащ отделно лице, процесът на преговаряне включва присъствието на засегнатото лице. Следователно, помирителят може да очаква, че емоционалната обвързаност на
преговарящия към спорния въпрос ще бъде висока. Масата за преговори вероятно ще бъде и форумът за
вземане на решение, доколкото засегнатото лице обикновено ще бъде лицето вземащо решение относно
постигането на окончателно споразумение по въпроса.
В индивидуалния трудов спор предизвикателството пред помирителя е почти изключително съсредоточено върху детайлите на спорния въпрос, а вземането на решение се осъществява в непосредствен и динамичен процес.
За разлика от колективната среда, тук помирителят не е обременен с предизвикателства като външно
възприемане на процеса и „управление на връзките на преговарящите с техните доверители/избиратели“,
когато на преговарящите са делегирани права за договаряне от други хора.

Арбитраж
Това Ръководство не си поставя за цел да обсъжда арбитража като процес или да предоставя помощ на
тези, които се занимават с арбитраж. Тук говорим за този процес само за да улесним разбирането на помирителите за разликата между помирението и арбитража, както и разбирането им за средата за разрешаване
на спорове като цяло.
Арбитражът е процес, при който безпристрастен арбитър на трета страна се произнася по спор, като издава арбитражно решение. Има два вида арбитраж. Доброволният арбитраж е процедура, в която страните
доброволно се съгласяват да представят спора си на арбитраж и приемат, че решението на арбитъра е задължително за тях. Обратно, задължителният арбитраж е процедура, при която използването на арбитраж
се налага пряко съгласно закона, или чрез административно решение, или по инициатива на една от страните, без съгласието и на двете страни, но окончателната присъда е задължителна за тях. По отношение на
споровете за колективни интереси, изискването за предварително изчерпване на арбитражната процедура
е приемливо условие за упражняване на правото на стачка, само когато и двете страни доброволно се съгласят да представят спора си на арбитраж.11 Все пак всякакви механизми за разрешаване на спорове, включително помирение, посредничество, доброволен арбитраж трябва наистина да улесняват договарянето и не
трябва да бъдат толкова сложни или бавни, че да направят законната стачка невъзможна. Задължителният
арбитраж на спорове за колективни интереси е приемлив при определени специфични обстоятелства, при
които правото на стачка може законно да бъде ограничено. Ръководството на МОТ за колективно договаряне представя обстойно стандартите и принципите на МОТ в това отношение.12
Следователно арбитражът е фундаментално различен процес от процеса на помирение. В процеса на
помирение страните запазват отговорността за изработването и оформянето на резултата, който да е приемлив и за двете страни. При процеса на арбитраж страните предават тази отговорност на трета страна – арбитъра. Ролята на страните е ясно да очертаят своята позиция и възгледите си пред арбитъра и да опишат
резултата, който считат за подходящ от тяхна гледна точка. Предизвикателството за арбитъра е да улесни
всички страни да изяснят позицията си и да управлява процес, който да осветли всички релевантни факти и
мнения по начин, който запазва естествената справедливост.13 В крайна сметка арбитърът има задължението да взема становище по всички спорни въпроси и да постановява решения по тях.
В много юрисдикции, в които арбитражът е елемент от правната рамка, решението на арбитъра е окончателно и обвързващо, като обжалване е възможно само по правен въпрос, напр. твърдение, че арбитърът е
11 Препоръка за доброволно помирение и арбитраж на МОТ, 1951 г. (№ 92).
12 Колективно договаряне: Ръководство, МОТ, 2015 г.
13 „Естествено правосъдие“ се отнася до правилото срещу пристрастие и правото на справедлив процес. В този контекст то
означава правото на двете страни да имат безпристрастен арбитър, който да даде на двете страни еднаква възможност да изразят
своите възгледи/да представят своите позиции и равни възможности да отговорят на възгледите/позициите на другите.
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допуснал грешка в закона, или твърдение за принуда и т.н. От помирителя никога не се изисква да вземе решение относно подходящия резултат от даден спор. Помирителят със сигурност играе роля в подпомагането
на страните да оценят силата или важността на своите позиции, претенции или искания, но той не изказва
мнение по тях. Докато от арбитъра се очаква да издаде решение.
По същество, докато помирителят се ангажира със страните и улеснява диалога между
тях, за да могат сами да постигнат съгласие, той не може да реши или да се произнесе по спор.
Арбитърът винаги е длъжен да издаде решение/заключение, в което да изложи своето становище по спорните въпроси.

Доброволност и задължение – идеалната среда за помирение
Ако можем да разберем, че помирението е опит да помогнем на спорещите страни да се споразумеят
помежду си, ще можем да определим динамиката на достигане на страните до процедура на помирение.
Възможно е, и в някои държави е наистина така, от страните да се изисква да участват в помирителен процес,
доколкото той е средство за подпомагане на страните доброволно да постигнат споразумение. Това задължително прибягване до помирение обикновено е предвидено в закон или в обвързващ колективен трудов
договор. Не е възможно обаче да принудим страните да се споразумеят помежду си.
Ето защо, когато говорим за доброволно или задължително помирение, ние говорим за участието на
страните в процеса, а не за това какво се случва в самия процес или неговия резултат.
На практика, когато и двете страни доброволно участват в процес, предназначен да им помогне сами
да постигнат съгласие, те имат повече желание да проучат активно всички възможности за постигане на
споразумение. А когато страните участват защото са задължени да го направят, е по-вероятно тяхната ангажираност към процеса да не е толкова голяма, колкото би била в предния случай, и следователно предизвикателството да се помогне на страните да постигнат съгласие е по-голямо.
Това не означава, че помирителят няма ефективна роля в ситуация, при която от страните се изисква
да се включат в процеса. Но в тези случаи може да му се наложи да отдели време да доказва на страните
ползите от този процес.
Когато в страната няма традиция спорещи страни да участват в помирителна процедура за разрешаване
на спорове по трудови и индустриални отношения, такова изискване може с течение на времето да доведе
до разбиране на процеса от страните и в подходящ момент те да го оценят като средство за разрешаване на
спорове. По същия начин, там, където културата на колективно договаряне е слабо развита, помирителите
могат да играят проактивна роля чрез процеса на помирение, като предоставят информация за процедурите
за колективно договаряне и стойността на преговорите, което помага на страните да разберат и доброволно
да се ангажират с колективното договаряне.
Всеки път, когато страните участват в процеса, тъй като са длъжни да го направят, помирителят (освен че се опитва да помогне на страните да се споразумеят) има възможността да развие разбирането им за значението на помирението не само като процес на уреждане на спора,
но и като средство за подпомагане на преговорите.
В една идеална среда процесът на помирение се осъществява по искане на страните. В идеалния случай това искане възниква от съвместното им приемане на факта, че въпреки усилията им да разрешат спора
чрез директен ангажимент/разговори, напредъкът ще изисква съдействие от независима и квалифицирана
трета страна. В такива ситуации помирителят може да бъде уверен, че страните са поели ангажимент да
намерят съгласие чрез диалог и са ангажирани със самия процес на помирение като средство за постигане
на споразумение.
Рядко се намира идеалната среда за помирителния процес. Трябва да се разбере, че дори в държави, в
които доброволният достъп до помирение е норма, участниците в процеса могат да почувстват, че тяхното
участие в действителност е задължително. Например, когато в дадена държава има традиция на участие
в помирителни процедури за разрешаване на спорове от колективен интерес някоя от спорещите страни
(било работодател/и или синдикат/и) може да сметне, че нейния отказ да се включи в процеса би се възпри17

ел от обществото като неразумен, колкото и да са основателни причините ѝ за такава позиция. Ето защо,
една страна може да се почувства задължена от „съда на общественото мнение“ да участва в процеса на
помирение.
Както вече беше посочено, пред помирителя стои постоянното предизвикателство да схване контекста
на спора, в който е ангажиран и това включва разбиране на мотивацията на всички страни, както и натиска,
под който работят. Следователно помирителят трябва преди всичко да разбере ангажимента на страните
към самия процес на помирение.
Когато помирението се осъществява в доброволна среда, самият процес ще бъде ефективен и от полза
за постигане на споразумение между страните. Страните ще продължат да участват в процес на помирение
на доброволна основа само докато считат, че той е ефективен за постигането на тази цел.

Същината на помирителния процес
В практическо отношение процесът на помирение протича чрез серия от ангажименти/срещи между
помирителя и страните. По-специално помирителят понякога ще действа като председател на среща между
страните. В други случаи, в същия процес, помирителят ще има директни и поотделни срещи с едната или
другата страна. Това допълнително измерение на личните срещи на помирителя поотделно със страните,
прави процеса различен от непосредствените преговори и договаряне между самите страни. Механиката на
тези срещи е разгледана по-подробно в глави 7 и 8.
Истинската стойност на помирението възниква тогава, когато страните напълно се доверят на помирителя до степен, в която те честно и открито споделят своето мислене, стратегии и крайни цели в спора. Това
поражда задължение за помирителя да се държи по начин, който поражда доверие, да бъде безпристрастен,
етичен и способен да запази поверителността.
Това Ръководство е по същество изследване на средствата за ефективно създаване на доверие и ангажимент между помирителя и страните, за да могат да се проучат обстойно всички
възможности за постигане на споразумение.
Когато помирителният процес работи оптимално, помирителят придобива повече знания за динамиката на спора, отколкото самите страни, защото и двете страни поверително споделят информация и знания с
помирителя, които не са споделили помежду си.
Помирителят е получил представа за реалните позиции и цели на спорещите страни и единствен знае
това и за двете страни по спора. Помирителят знае къде е възможността за споразумение и предизвикателството за него/нея е да управлява процеса по начин, който да улесни достигането до това споразумение.

Избор на помирители
Въпросът за това как една личност се ангажира като помирител в трудов спор е важен и достоен за
обсъждане. В общи линии основното изискване за независимост и безпристрастност може да бъде подобрено, когато са налице тристранни или двустранни структури. Когато държавата поема отговорността да
предостави помирителни услуги, тя е длъжна да създаде механизми за назначаването на отделни помирители за определени спорове. Това може да стане чрез самата държава, която наема специализирани помирители, ползващи се с доверието на спорещите страни или държавата може да работи с определен панел от
експерти или лицензионна система, при която определени лица са на разположение да функционират като
помирители със съгласието на държавата. Средствата за предоставяне на помирение от страна на държавата
варират в отделните страни и могат да включват разнообразен набор от модели, включително независими
държавни агенции в рамките на трудовата администрация (често създавани или управлявани на тристранна
основа), и независими административни комисии.
Когато механизмът за помирение е двустранен, той трябва да включва равно представителство на работодателите и работниците (Препоръка № 92 на МОТ). В такива двустранни условия, които обикновено се
прилагат чрез колективни договори, е изключително важно изборът/назначението на помирител да бъде
съвместен и съгласуван процес, при който и двете страни да са удовлетворени от независимостта и безпристрастността му.
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Алтернативните модели за предоставяне на помирителни услуги включват лица, които са достъпни от
търговска гледна точка и имат подготовката да действат като помирители в спорни ситуации срещу определено възнаграждение. Такива модели са характерни в много страни.
Предизвикателството във всички случаи е помирителят да изпълни изискванията за независимост, поверителност, неутралност и безпристрастност. Процесът на ефективно помирение изисква двете спорещи
страни да вярват, че помирителят няма да подкрепи нито една страна и че могат да му се доверят напълно.
При осъществяването на тази цел, среда, в която за помирението се заплаща такса или някакво възнаграждение, е по-малко желана от средата, при която държавата прави процеса достъпен и безплатен. Съгласно Препоръката за доброволно помирение и арбитраж на МОТ, 1951 г. (№ 92), доброволните процедури
за помирение следва да бъдат безплатни и експедитивни.14 Когато се налага такса за ползване на услугата,
какъвто би бил случая с частните помирители практикуващи независимо от държавата, динамиката на ситуацията може да се промени до степен, в която помирителят да се възприема като задължен на едната или
на другата страна в резултат на търговските си отношения с тях. В действителност, самото съществуване на
такса може да попречи на много страни да имат достъп до процеса.
Свободно достъпната и държавно финансирана помирителна услуга има предимствата да
бъде възприемана от страните като независима и безпристрастна по отношение на спорните
въпроси, както и достъпна за всички страни, без всякакви забрани.15
Помирителната процедура е специализирана дейност, тъй като инфраструктурата на трудовите отношения и динамиката на индустриалните отношения в една страна са уникални в икономиката. Значимите
участници в сферата на индустриалните и трудовите отношения в дадена страна обикновено са специалисти
и практикуващи в тази област, независимо дали са синдикати или работодатели/представители на работодатели, експерти по индустриални отношения или трудови адвокати. Активният помирител следва да разбере системите и динамиката на трудовите и индустриалните отношения на много дълбоко ниво, за да може да
спечели доверието на страните по трудовите спорове. Освен че трябва да вдъхва доверие, индивидуалният
помирител трябва да демонстрира спокойствие и уверено боравене с езика, политиката, инфраструктурата
и динамиката на трудовата и индустриална среда. Когато помирителят е специалист в сферата на трудовите
и индустриални отношения, той трябва да развива и поддържа своите познания за тази среда, за да запази
доверието на страните. Това е разгледано по-подробно в следващата глава.

14 Препоръка за доброволно помирение и арбитраж на МОТ, 1951 г. (№ 92)
15 Участието на една държава при предоставянето на помирителна услуга при спорове в публичния сектор, в които държавата
е работодател и следователно страна по спора, представлява особено предизвикателство по отношение на гарантирането
на доверие в безпристрастността на помирителя. В тези случаи възприемането на безпристрастността се основава на опита и
капацитета на съответната агенция/служба, както в случая с Ирландската държавна помирителна служба – Комисията по трудови
отношения, която е водила помирението при преговорите за заплащане и реформи в ирландските обществени услуги, през
2009 г., 2013 г. и 2015 г.
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Моделът по-долу има за цел да идентифицира основните характеристики на помирението, изложени в
настоящата глава, и ще бъде разработен допълнително по-нататък в това Ръководство.

Модел на помирение
Хора

Проблем

(Колективни срещу
индивидуални страни
и други влияния)

(Спорове за интереси
срещу спорове за права
и специфични въпроси)

Личност

(Помирител
като неутрално
лице, без правомощия
за вземане на решения)

Процес
(Доброволно
срещу задължително помирение
и управление на процеса)
Източник: Триъгълник базиран на конфликт от Наръчник на медиатора, J.E. Beer and E. Stief, © 1997 Friends Conflict
Resolution Program. Адаптиран тук от авторите.
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Глава 2 – Качества, квалификация, обучение и
сертифициране
(Изграждане на ефективен помирител)
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Глава 2 – Качества, квалификация, обучение и сертифициране
Личността на помирителя
Предходната глава описа процеса, за който говорим, когато става въпрос за помирение и неговия контекст. Тук ще проучим какви качества, квалификации, обучение и сертификати трябва да притежава един
помирител, за да бъде наистина ефективен в помирението. Като помирител, от вас ще се изисква да бъдете
много неща за много хора и ще трябва да използвате вашите умения и способности (вродени или научени)
за много цели. Действителните техники или „трикове на занаята“, използвани от помирителите в помирителния процес, се разглеждат другаде в това Ръководство. Тук ние ще засегнем изграждането на основите,
върху които могат да бъдат изградени тези техники/„трикове“.
Помирителят трябва да излезе от всеки един процес на помирение със знанието, че е направил всичко възможно, за да доведе страните до споразумение и да влезе във всеки процес
на помирение знаейки, че носи със себе си уменията и способностите да го направи.
Има много страни на помирението, включително и външни сили, но по принцип то има три основни
измерения – хората (страните в спора), проблемът (това, по което те не са съгласни) и самият процес на помирение. Четвъртото и леко отделено измерение е личността на помирителя, който ръководи този процес.
Докато помирението тече, в повечето случаи може да се наблюдава широк модел на процеса – в началото на преден и централен план са хората (а понякога и силните емоции), после, след като участието на
страните се задълбочи, на по-централно място излиза проблемът, тъй като фокусът е вече върху разрешаването му; накрая, с все по-голямата ангажираност на страните, самият процес поема контрол, като помирителят го насочва към приключване.

Хора – личности, история и „багаж“
Крайъгълният камък за ефективния помирител е да бъде отличен комуникатор. Един отличен комуникатор в помирението трябва умело да получава и предава послания и информация. В основата на много
трудови спорове може да бъде неефективната комуникация между работодателя и работниците. Поради
това отговорността да се осигури ефективна комуникация между страните се пада на помирителя.
Фазите на помирение, които са описани в Глава 7, могат да бъдат добър наръчник за правилното използване на много аспекти на комуникацията. Тази глава ще разгледа полезността на някои въпроси очертани по-долу.
В този контекст комуникацията включва неутрално слушане, активно слушане, преосмисляне/изясняване на казаното от хората, разрешаване на проблем и връщане на страните обратно към точка, където аспектите на споразумението могат да бъдат уловени и обобщени.
Помирителят трябва да слуша и да изглежда, че слуша с език на тялото, излъчващ неутралност и съсредоточено слушане. Трябва да внимавате примерно с кимането с глава в знак, че разбирате – при съвместна
среща то може да се изтълкува погрешно, в смисъл, че сте съгласни със страната, която говори. На срещите,
на които присъстват и двете страни, неутралното слушане е много важно.
Активното слушане е подготовка за процеса на слушане и комуникация и включва подходящ контакт с
очите и език на тялото, както и вербални и невербални забележки като кимане и задаване на подсказващи
въпроси. Това поведение е най-подходящо при отделни срещи (т.е. срещи само с една от страните). Очният
контакт със страните и съответният език на тялото са много важни – те показват, че слушате и когато се
упражнява нарочно, всъщност можете да подобрите уменията си за слушане.
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За да покаже разбиране, помирителят трябва да е в състояние да заяви ясно какво смята, че казват
хората и да го отрази по неутрален начин. Той може да направи това, като „прерамкира/преосмисли“16 това,
което някой е казал, за да се увери, че е разбрал същността на изложението или гледната точка на лицето.
Той/тя трябва да може да показва съпричастност, както и да поддържа безпристрастност и неутралност. При
общуването със страните и предаването на послания и информация от една страна на друга, помирителят
трябва да може да „изпере езика“17 така, че да гарантира, че посланието е предадено по неутрален начин.
Помирителят трябва да е в състояние да отнеме емоцията от съобщенията, когато тази емоция ще послужи
само за влошаване на отношенията.
Помирителят също така трябва да избягва предумишлени коментари18 и да се стреми да демонстрира
уважение към страните по всяко време, дори когато отношението и неотстъпчивостта на страните могат да
са много разочароващи. Като съзнателно показва уважение към страните, помирителят печели и поддържа
доверието им в процеса и в помирителя.
Да осъзнава и съзнателно да практикува елементи на комуникация като неутрално слушане, активно слушане, разпитване, прерамкиране, изясняване и обобщаване, ще направят помирителя по-добър комуникатор и ще му/ѝ помогнат да спечели доверието на страните, както и да
съдейства на страните да разберат проблема и възможните начини за придвижване напред.
Емоционалната интелигентност (ЕИ) е описана като способността да се идентифицират, оценяват и контролират собствените емоци, тези на други хора и на групи от хора. Съществува дискусия относно това дали
ЕИ е научно измерима, дали е вродена или може да бъде научена; но независимо от основата за измерване,
нейното значение за помирителя е, че му/ѝ дава възможност да визуализира това, което се иска от него/нея
в смисъл на емоции по време на процеси, които понякога са много емоционални, а също и да разбере емоциите на другите и възприятията, които другите могат да имат за поведението на помирителя.
Способността да разпознаваш и използваш собствените си емоции и емоциите на другите, за да постигнеш дадена цел, е важна концепция, върху която помирителят трябва да помисли.
Всички емоционални компетенции, изложени в модела по-долу, са много полезни за помирителя. Подобно на практикуването на добри умения за слушане, с които помирителят желае да подобри емоционалната си интелигентност, той трябва умишлено да обърне внимание на емоциите и реакциите си и да се съсредоточи върху разпознаването на емоциите на другите (страните) чрез наблюдаване на техния вербален
език и език на тялото. Чрез непрекъснато търсене и осмисляне на различните знаци (явни и по-недоловими),
излъчвани от страните, помирителят може да подобри способността си да разпознава и използва емоциите
на другите, за да управлява взаимоотношенията, да съчувства и да придвижва процеса напред.

16 „Прерамкиране/преосмисляне“ означава да изложиш отново онова, което някой е казал по различен начин.
17 „Изпиране на езика“ означава да се изчисти онова, което е казано от емоцията или пристрастието, за да се предаде казаното
на другата страна така, че тя да може да се съсредоточи върху съдържанието на съобщението, а не върху езика използван за
предаването му.
18 „Предумишлен коментар“ означава, че помирителят прави оценъчен коментар за нещо, което страната е казала.
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Моделът на емоционалната интелигентност на Голман
Този модел представя набор от емоционални компетенции във всяка концепция за ЕИ.
1.

Самоосъзнаване/себепознаване – способността да познаваме емоциите си, силните и
слабите си страни, стремежите, ценностите и целите си и да разпознаваме тяхното въздействие върху другите, като използваме чувства, които да ръководят решенията.

2.

Саморегулиране – включва контролиране или пренасочване на разрушителните/неприятните емоции и импулси и адаптиране към променящите се обстоятелства.

3.

Социални умения – управление на взаимоотношенията, за да насочим хората в желаната
посока.

4.

Емпатия – отчитане на чувствата на другите, особено когато вземаме решения.

5.

Мотивация – стремеж да постигнем нещо в името на достигането му.
Източник: Голман, Д (1998) Работа с емоционална интелигентност. Ню Йорк: Bantam Books

Когато се занимава със страните в процеса на помирение, помирителят трябва да разбере естеството
на конфликта както вътре в отделните групи, така и между групите. Помирителят трябва да се опита да установи къде има конфликт, който може да засегне способността на страните да продължат напред; помирителят трябва да е наясно с възможните конфликти вътре в самите групи и силата на влиянието на някои от
хората в тези групи. Например, в работодателския/управленския екип ръководителят на човешките ресурси
и ръководителят операции може да имат различни приоритети. В рамките на синдикалния екип за водене
на преговори, водещият преговарящ може не само да е загрижен за работниците в тази организация, но да
има и по-широки цели във връзка с определянето или избягването на секторните прецеденти извън организацията, която е ангажирана в спора.
Помирителят трябва да е в състояние да разчита готовността на хората да се придвижат напред в спора
и когато това движение не се случва, той трябва да може да упражни влияние върху групата или индивида,
за да ги убеди да обмислят приемливи начини, за да продължат напред.
Влиянието, често свързано със силата, играе много важна роля в трудовите и индустриални отношения,
както и в процеса на помирение; то може да дойде от личната сила (силата на убеждаване), позиционната
сила (основана на позицията на човека в организацията или силата на помирителя идваща от неговата роля)
или от силата на притежание (когато в преговорите една страна притежава нещо, което другата страна иска).
Важно е помирителят да разбере значението на влиянието и силата и да го разпознае в другите, както и сам
да се стреми към тях.
Помирителят трябва да следи за признаци на промени в настроението. Тези промени могат да показват, че едната страна вече не желае да остане в процеса; те могат да посочват, че някои от повдигнатите
въпроси не подлежат на преговори, или могат да посочват готовност да се проучат варианти във връзка с
определен проблем.
Когато помирителите се занимават с индивидуални, а не с колективни спорове, е важно да знаят, че
в много случаи конфликтът може да бъде личен и донякъде емоционален, поне за едната страна. В тези
случаи помирителят трябва да разпознава чувствата на уязвимост и безпомощност, които могат да изпитват
страните, и да направи така, че напълно да спечели доверието им.

Проблем – Включително външната среда
При разглеждане на спорния проблем помирителят трябва да може бързо да усвоява и оценява информацията, да покаже разбиране на проблема и никога да не се страхува да задава въпроси, за да развие
собственото си разбиране. В много случаи чрез задаване на подходящи и точни въпроси може да се установи
основния проблем и реалните различия между страните.
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Ефективно разпитване
Сферата на проучване на ефективното разпитване е огромна, но винаги е полезно да се разсъждава върху вида информация, която искате да извлечете, за да добиете представа за видовете
въпроси, които възнамерявате да зададете.
Отворените въпроси се използват, за да позволят на говорещия да разшири това, което казва
по неподвеждащ начин. Използването на въпроси като „Кажете ми какво се случи...“ или „Кое
виждате като основен проблем тук...“ са примери за открити и неподвеждащи въпроси.
Затворените въпроси се използват за установяване на фактите и като цяло изискват кратки, в
някои случаи едносрични отговори. Въпрос като „Отидохте ли на срещата?“ е пример за затворен въпрос и такива въпроси могат да помогнат за изясняване на проблемите в случаите, когато
не са известни всички факти.
Когато искате да съберете допълнителна информация и да проучите по-задълбочено проблема, проучващите въпроси са полезни, като например „Да се върнем към това, за което казахте...“ или „Какво точно се случи...“. Използването на думи като „точно“ или „конкретно“ може
да гарантира съсредоточаване върху конкретния аспект на въпроса/проблема, който искате да
изясните. Проучващите въпроси могат да извлекат информация от хората и задаващия въпросите да получи разяснения, а така също и да покаже, че слуша.
Важен проучващ въпрос при помирението е „Защо мислите, че другата страна казва/претендира, че...“, което помага на помирителя да получи представа за това какво може да мисли едната
страна за позицията на другата; той също така може да принуди едната страна да се замисли
какво точно казва другата страна, в неутралната среда на отделните срещи (двустранна среща
между една страна и помирителя).
Въпроси тип „фуния/сондаж“, което означава да се започне с общи въпроси и напредвайки с
въпросите, да ставате все по-конкретни. Този вид разпитване също може да бъде полезно, но
само когато се изисква изясняване на определен момент.
Кръгово разпитване включва задаване на въпроси с „какво“, „кога“, „къде“ и „как“ по един и
същ проблем. То се използва, за да се получи цялостна представа за проблема.
Хипотетично разпитване означава да помолите събеседника си да направи прогноза за бъдещи събития като например: „Какво смятате, че ще се случи, ако не бъде постигнато споразумение?“; „Каква е вероятната реакция на другата страна на това предложение?“.
Помирителят трябва да има предвид контекста на проблема, включително съответните външни влияния, като може да се наложи да разкрие някои от тях по време на процеса, както и по време на подготвителната фаза, разгледана в Глава 4. Независимо, че за помирителя е важно да разбере за съществуването на
такива външни влияния, когато участва в спор, той запазва връзка само със засегнатите страни. Не е работа
на помирителя да обсъжда спора с външна страна или да споделя информация и да го коментира с която и
да е страна, различна от страните по спора.
Като помирител трябва да усъвършенствате и развивате способността си да виждате изход от дадена
конфликтна точка. Трябва да можете да виждате проблема цялостно и да насочвате спорещите страни да го
разглеждат от различни ъгли. Трябва да имате енергията да продължите да търсите различни начини за разглеждане на проблема и да можете да убедите страните да откриват и преценяват различни алтернативи,
докато решават проблема.
Помирителят трябва да бъде търпелив, когато се занимава с проблема/източника на спора. Обикновеният човек говори със скорост от около 125 до 130 думи на минута, но нивото на мислене и разбиране е
около 500-600 думи на минута и вследствие на това непрекъснато „скачаме“ пред онова, което се казва. При
проучването и разпитването е важно да давате на хората време да реагират. Хората са много различни в
начина, по който обработват информацията и скоростта на реакция варира за всеки отделен човек.
Помирителят трябва да може бързо да улови и обобщи това, което се казва и ако сметне, че е постигнат
някакъв напредък или че някъде трябва да бъде поставен „маркер“, да посочи точката на взаимна яснота и
разбиране между страните. Това е разгледано по-нататък в Глава 8.
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Процес – граници и обхват
Като помирител трябва да създадете сигурност и доверие в процеса на помирение, като се уверите, че
страните са наясно относно процеса и неговата важност за постигането на споразумение. Страните трябва
да са наясно с обхвата, както и с ограниченията на процеса. Трябва да са наясно, че ролята на помирителя
не е да отсъди решение. Процесът е предназначен да спомогне за създаването на решения или пътища за
решения, които страните да обмислят при постигането на взаимно приемливо споразумение.
В някои случаи страните могат да потърсят становището на помирителя във връзка с евентуален резултат и да зададат въпроси като: „Трябва ли да приема предложението?“ или „Мислите ли, че това е найдобрият вариант за мен?“. Помирителят трябва да съзнава последствията, ако даде директни отговори на
тези въпроси – това би навредило на позицията му по отношение на двете страни. За едната страна той
действително ще вземе решение и ще поеме отговорността за решението, което ще вземе тази страна; но
за другата страна той би нарушил доверието, като подсказва или предполага, че крайният резултат за тях
е постигнат. Обмислете възможния резултат от ситуация, при която сте посъветвали или казали на една от
страните да приеме дадено предложение, а тя по-късно открива, че би могла да постигне повече. Загубата
на репутация и доверие в помирителя може да бъде невъзстановима. Най-добрият начин да подходите при
такъв сценарий е да зададете въпроси на страната, за да им помогнете и да ги насърчите да разгледат предложението и да видят дали то отговаря на техните нужди – с други думи, да им помогнете да отговорят на
собствения си въпрос.
Процесът на помирение се основава на стремежа да се постигне консенсус между страните, като се
опитваме да постигнем по-голямо разбирателство между тях и се стремим да премахнем или ограничим
разликата, която съществува между тях.
Поверителността е от основно значение за помирителния процес и помирителят трябва
да помни, че е задължен да поддържа тази поверителност, преди, по време на и след процеса.
По време на помирението трябва да можете да постигнете яснота и да покажете пълна безпристрастност. Това е ключът към създаване и поддържане на доверие в процеса.
Трябва да сте напълно ангажирани, да се гордеете с вашата работа и да разбирате какво се очаква от
вас в процеса. Необходимо е да притежавате и да генерирате енергия във връзка с решаването на проблемите. И докато трябва да имате предвид темпото на страните, необходимо е също така да поддържате инерцията на процеса. Можете да направите всичко това само ако сте наясно с ролята си и сте напълно ангажирани
със случая.
Като помирител вие се опитвате да помогнете на страните да намерят решение, което в някои случаи
може да е такова, каквото изобщо не им е минало през ума. Преди да дойдат на помирение, страните ще са
минали по познатия път на дискусии и аргументи. Задачата на помирителя е да се опита да проправи нов път
(или пътеки), за да могат страните да обмислят дали да поемат по този път и дали могат да бъдат преодолени
различията между тях.
Може да се наложи помирителят да убеждава страните „да преминат по много пътеки“ в продължение
на дълъг период от време, така че издръжливостта и упоритостта са много важни качества за помирителя.
Трябва да сте готови да бъдете последният „оцелял“, когато всички възможности са проучени и да поддържате и генерирате енергия през целия процес.
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BATNA и WATNA19
BATNA е „Най-добрата алтернатива за договорено споразумение“ (‘Best Alternative to a
Negotiated Agreement’), а WATNA е „Най-лошата алтернатива за договорено споразумение“
(‘Worst Alternative to a Negotiated Agreement’). Обсъжданията със страните относно най-добрите и най-лошите възможни резултати, при които споразумението не може да бъде договорено, може да са най-подходящи, когато страните обмислят оттегляне от процеса. Проверката на
факти (риалити чек) по предложенията е различна, когато молите страните да разсъждават по
въпроси, възникнали по време на преговорния процес и да преценят дали са приемливи за другата страна. В някои случаи, обаче, когато страните са разочаровани и обмислят оттегляне от
процеса, анализът на BATNA и WATNA става много уместен.
Чрез обсъждането на най-добрата и най-лошата алтернатива за договорено споразумение между страните, помирителят може да гарантира, че те не надценяват собствените си силни страни
и не подценяват тези на другата страна, какъвто често е случаят.
Когато има „блокиране на пътя“, помирителят трябва да е настъпателен и да е подготвен да направи проверка на действителните позиции на страните. За да бъде тази проверка ефективна, помирителят трябва да е наясно с контекста на спора и също така трябва да е изслушал внимателно
какво са казали страните. Когато не е налице ясен резултат, помирителят може да поиска от страните да променят текущата си позиция с въпроси от типа: „Какъв мислите, че ще е резултатът ако
продължавате да държите на тази позиция?“ или „Мислите ли, че другата страна ще приеме някога тази позиция?“ Проверката на реалността може да помогне за управлението на нереалистични
очаквания, когато последствията от неуспеха на помирителния процес трябва да бъдат сериозно
обмислени (например стачка, локаут, загуба на работа, загуба на търговски възможности и т.н.).

Себепознаване и умения
Като двигател на процеса, помирителят трябва да е наясно с уменията и ограниченията си. Вие често
действате сами в динамична ситуация, изискваща непрекъснато вземане на решения и стратегическа оценка. Тази позиция, поставена под голям натиск, може да доведе до моменти на спадане на самоувереността и
разочарование, тъй като процесът се проточва без очевиден признак за успех. Себепознаването и съзнанието за вашата роля и способности е много важно.
Много от качествата посочени по-горе са критериите, по които трябва да сте в състояние да измервате
себе си. Като комуникатор трябва да знаете силните си страни и онези, които изискват по-нататъшно развитие или специално внимание по време на процеса. Няма двама еднакви помирители и нито един помирител
не е съвършен.
Някои умения могат да бъдат развити чрез обучение, докато върху други помирителят може да работи
непрекъснато, чрез промени в поведението по време на процеса. Ако сте човек, който прекалено бързо предоставя анализ на ситуацията, може да се наложи да се фокусирате специално върху този аспект по време
на помирителната процедура, като си зададете определен срок, преди който няма да си позволите да се
намесвате. Ако имате проблем с ефективното слушане, бихте могли да потърсите обучение за развитие на
уменията ви за слушане.
Преди всичко, помирителят трябва непрестанно да се занимава с рефлективна практика – да се връща
назад, да си припомня всеки случай, за да може да определи какво се е получило добре, какво не, каква техника е сработила и защо. Помирителят непрекъснато трябва да се учи от опита на всеки отделен случай и да
има предвид необходимостта от саморазвитие.
Търпението и издръжливостта са важни личностни умения, изисквани колкото от страните, толкова
(ако не и повече) от помирителя. Уменията могат да бъдат подобрени и усъвършенствани, особено когато
помирителят има правилното отношение. Търсенето на съвет и обратна връзка от колегите или доверените
страни в тази област може да бъде полезно, но само когато можете да имате пълно доверие на хората, даващи обратната информация, че ще бъдат честни, конструктивни и (в идеалния случай) разбират ролята и
целите на помирителя.
19 Роджър Фишър и Уилям Ури, „Да стигнем до „Да““, Penguin Books, 1991.
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Добрата преценка по време на целия процес, докато работите с хората и по проблема, е много важ
на – тя спомага вземането на решения относно точното време, предложенията, които се правят на страните и е в основата на всички комуникации. Добрата преценка идва с времето, поучавайки се от грешките, и
с търпение.
Помирителят трябва да е напълно наясно с важността на своята репутация сред практикуващите в
областта на индустриалните и трудови отношения. Ако не гледат на вас като на безпристрастен, гарантиращ
поверителността и достатъчно ангажиран с процеса помирител, това може да доведе до значително (а в
някои случаи безвъзвратно) увреждане на репутацията на помирителя и следователно на способността му
да съдейства на страните да намерят съгласие.
Успехът на помирителя не може да се измерва единствено чрез броя на случаите, в които
помирителната процедура е приключила в общоприемливо споразумение. Той се измерва с репутацията на помирителя – дали е действително ефективен в своята роля, ангажиран с процеса,
изчерпващ всички възможности за постигане на съгласие. Помирителите могат да постигнат
успех само чрез познаване на своето ниво на умения и способности и чрез постоянно анализиране на собственото си представяне.
Репутацията на помирителите и способността им за изграждане на връзки са много важни аспекти на
тяхната роля. В следващата глава обсъждаме подготовката за помирение и необходимостта от изграждане
на отношения, което става ясно на този етап от процеса. Репутацията и отношенията взаимно се надграждат
и са от основно значение за ефективността на помирителя.

Обучение и развитие
Доброто обучение по комуникации, управление на хора, влияние върху уменията, убеждаване и всички
различни умения, споменати в тази глава, ще бъде много полезно за помирителя, особено когато анализира
случаите и се опитва да установи какви са неговите добре развити и слабо развити умения/компетенции.
Истинското учене по отношение на развитието на собствен стил (в съответствие с очакваните стандарти за
тази роля), се постига чрез опит.
Практиката за учене чрез наблюдение на колеги или метода на обучение чрез работа заедно с по-опитни колеги, е важен механизъм, чрез който нови помирители могат да научат и разберат своята роля и динамиката на процеса. Самият процес улеснява реалното и ефективно учене от опита на другите.
Четенето, ученето и обучението в самоанализ и рефлективна практика са от съществено значение
за всяка професия, в която човек работи предимно сам. Дори помирителят да го притежава, това е умение,
което винаги може да се надгражда с изучаването на нови и структурирани подходи. Ефективният помирител трябва да поддържа жаждата си за знания и развитие дори във връзка с области на практики и умения,
в които счита, че е опитен.
Процесите и механизмите за партньорски проверки могат да бъдат друг полезен инструмент за обучение и развитие. Такъв механизъм е налице, когато група помирители работят заедно по един случай, но
може да бъде по-трудна за изпълнение, когато инфраструктурата създава среда, в която няма централизирана група или услуга. Партньорските проверки включват колега, който ви придружава в даден случай и ви
предоставя обратен анализ/мнение за ефективността ви по време на помирителната процедура относно редица предварително съгласувани (между проверяващия партньор и помирителя) области или измерения на
процеса. Важно е да се уверите, че партньорът, който ви придружава е човек, на когото можете да разчитате
че ще бъде напълно честен с вас и да се уверите, че страните се чувстват комфортно в негово/нейно присъствие. Обратната връзка предоставена от проверяващия и всеки диалог между двамата са поверителни както
за проверяващия, така и за проверявания.
Помирителят има задължение да бъде постоянно в крак с развитието и новостите в света на труда,
особено в областта на трудовото право и индустриалните отношения в страната. Осъзнаването на текущото
състояние на диалога или събитията в индустриалните отношения позволява на помирителя да има съществени познания за своята работна среда и също така улеснява изграждането и поддържането на връзки със
спорещите страни въз основа на това, че те възприемат помирителя като заинтересован и знаещ човек. Ще
споменем още по темата в главата относно практическата подготовка за помирение.
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Продължаващото обучение се различава в отделните страни и между отделните индивиди. Въпреки
това, като се има предвид изолирания характер на работата, редовните срещи на помирители-партньори,
на които да се обсъждат предизвикателствата и успехите в случаите, могат да бъдат много плодотворни за
обучението и развитието на помирителя. Структурираните взаимодействия между практикуващите помирители предлагат възможност те да се учат от споделения опит и също така позволява на помирителите, които
обикновено работят поединично, да получат валидиране и увереност в работата си от уважавани колеги.
Ключът към ефективната работа като помирител е разбирането на ролята на помирителя и процеса
на помирение. Освен това помирителят трябва да е експерт в индустриалните отношения и да познава характеристиките и дейностите на страните в индустриалните отношения в страната. Помирителят трябва да
познава националната, регионалната и глобалната правна инфраструктура (закони, разпоредби и т.н.), които
засягат индустриалните отношения в страната. Помирителят трябва да е запознат с икономиката на страната
и с глобалните икономически тенденции и проблеми, доколкото те могат да засегнат политическия и икономическия живот в страната. Освен това от помирителя се изисква да знае как функционират организациите
и да бъде „експерт по взаимоотношенията с хора“, с реални умения за общуване с тях, както и да разбира
факторите, които засягат или влияят на поведението на хората. Структурираните програми могат и, където
е възможно, трябва да включват обучение в умения за помирение. Обучението трябва да се извършва във
всички области, свързани с разбиране на хората и организациите. По същество помирителят трябва да бъде
човек, който се интересува от проблемите, които засягат света на труда, икономиката, организационното и
човешкото поведение. Помирителят следователно ще бъде постоянно ученик в света на труда и човешкия
ресурс, ще участва в програми (когато е възможно), ще чете налична литература и ще запази жажда за знание в областите, които засягат работата, която върши.

Професионални квалификации
Помирителят е професионалист, което означава да извършваш „работа, която изисква специално
образование, обучение или умения“20. Дали тази работа ще изисква от помирителя да има допълнителна
юридическа или друга квалификация, зависи от правния и институционален контекст и от индустриалните отношения. В много страни за тази позиция не се изисква академична квалификация. Основните нужни
квалификации са свързани с опит в областта на индустриалните или трудовите отношения. В други страни е
желателно бъдещите помирители да имат юридическо образование.
Като цяло от помирителите се очаква да притежават много от уменията, описани по-горе, както и добро
познаване на законите и подзаконовите актове, свързани с индустриалните отношения (ИО) в своята страна.
Очаква се те да имат познания за системите на ИО в страната, синдикалните структури, управленските структури, структурата за уреждане на спорове по ИО, историята на ИО и моделите на спорове. Тези знания имат
особена стойност като основа за участие в колективни трудови спорове, но са важни и като основа за участие
в индустриалните отношения като цяло.
От помирителите се очаква да поддържат своето обучение и проучвания в областта на преговорите, договарянето, психологията (особено що се отнася до управлението и влиянието върху хора), комуникациите и
много други теми, свързани с тяхната практика на помирение.
От първостепенно значение е помирителят да се придържа към писмен или устно установен кодекс за
дейността, изискващ поверителност, безпристрастност и ангажираност към процеса на помирение, за да
доведе спорните страни до взаимно приемливо споразумение.

Акредитация
При разглеждане на темата за акредитация на помирителите, които се предоставят/назначават от правителството, трябва да се има предвид контекстът на културните, институционалните и индустриалните отношения.
От една страна, някои биха казали, че ако държавата осигурява услуга чрез служител, държавата наблюдава служителя при изпълнението на тази задача и това е неговата акредитация. Освен това държавата поема отговорността (и така трябва да бъде) да предоставя обучението, достъпа до текущите знания и
оценката на това лице, за да гарантира, че то всъщност може да изпълнява тази роля. Хората поддържащи
20 Merriam-Webster’s, английски онлайн речник – http://www.merriam-webster.com/dictionary/profession.
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този възглед биха казали, че единствената изисквана акредитация за помирителя е знанието, че това лице
изпълнява ролята си, защото работодателят му е гласувал доверие, а този работодател е държавата.
Обаче в много държави, където съществува „конкуренция“ в частния сектор, вероятно поради наличието на новосъздадена помирителна служба, или присъствието на развиваща се група от частно практикуващи, може да съществува практика на специална акредитация или „лицензиране“ на помирители. В други
държави, вероятно поради културни и исторически причини, може да съществува практиката на независима
акредитация на помирители. При всички обстоятелства помирителят трябва да бъде разглеждан от страните като компетентен и способен да предоставя услугата. По културни причини или поради различни обичаи
за нивото на компетентност може да се изисква одобрение от държавата като доставчик на услугата или от
някаква форма на независима акредитация. Всяка такава независима акредитация трябва да бъде извършвана от орган, който е компетентен да предостави надежден и общоприет сравнителен стандарт за професионална компетентност, подобен например на начина на сертифициране/акредитация на професионалните
счетоводители, архитекти и др., от съответните компетентни органи.
В крайна сметка, твърде е вероятно индивидуалните помирители да бъдат търсени или да
се възприемат като компетентни и приемливи за страните въз основа на репутацията, която те
лично са изградили в общността на практикуващите, а не въз основа на тяхната акредитация.

Обобщение на ключовите умения на помирителя

Хора
Слушане
Активно слушане
Прерамкиране/
преосмисляне
Разпитване
Обобщаване
Яснота/вярно отразяване
Вътрешногрупов конфликт

Проблем
Яснота на мисълта
Ефективно разпитване
Улавяне
Обобщаване
Упражняване на влияние
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Личност
Рефлективна
практика
Почтеност
Осъзнаване на
ролята

Процес
Поверителност
Безпристрастност
Ангажираност
Упоритост/ Енергия

Глава 3 – Подготовка за помирител
(Влизане във форма за целта)

Хора

Колеги/
контакти

Икономическа
и политическа
актуална ситуаци
я

Проблем
Процес

Изследвания и
нови разработки
Поддържане
на документация
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Глава 3 – Подготовка
Подготовката на помирителя попада в две широки категории – обща подготовка, свързана със средата
и подготовка, която е специфична за случая. Когато помирителят е в течение на развитията в областта на
индустриалните и трудовите отношения и въпросите на заетостта, както и икономическата и бизнес среда в
страната, той ще е в много по-изгодно положение при поемането на всеки спор. Важно е да се подчертае обаче, че помирителят не се представя на страните като експерт по отношение на спорните въпроси. Страните
са тези, които ще опишат спора и ще бъдат експерти по предмета на спора.
Подготовката е предназначена да създаде ниво на комфорт и познания за помирителя, което му позволява да бъде възприет като надежден и заинтересован специалист, способен да разбере проблемите,
представени от страните. Страните имат право да очакват от помирителя да бъде експерт по процеса и по
индустриални и трудови отношения. Помирител, който се разглежда като експерт по отношение на конкретния спорен въпрос, може да се възприеме от страните като лично заинтересован от резултата, а не като
ръководител на помирителния процес.
При всяка подготовка посредниците трябва да имат предвид, че веднага щом разберат за
спора или за необходимостта от помирение, процесът е започнал и ръководните принципи за
поверителност, безпристрастност и ангажираност започват да се прилагат незабавно.

Обща подготовка, свързана със средата
Предизвикателство за помирителя е осигуряването на достъп до позволени ресурси и информация.
Това предизвикателство се посреща по-лесно, когато помирителят действа като част от предоставяна от
държавата услуга по помирение, или от името на голяма организация, която да го обезпечи с възможности и
ресурси по оптимален начин. В такива случаи осигуряването на достъп до информация става цел на организацията – в този смисъл тя улеснява помирителите да изпълняват ефективно ролята си.
В хода на работата си помирителите трябва да имат достъп до всички съответни международни, регионални, национални и индустриални специализирани издания, е-бюлетини, новини и др., в областта на
индустриалните и трудовите отношения, икономиката, помирението и широката сфера на управление на
човешките ресурси/персонала. Те трябва да имат достъп до уебсайтове, публикации, изследвания и годишни доклади на синдикати, работнически и работодателски организации, както и на съответните професионални организации. Помирителите също така следва да имат достъп до научноизследователски публикации
от институции като университети, международни организации, служби за помирение, както в рамките на
трудовата администрация, така и извън нея, МОТ и пр.
В идеалния случай помирителите трябва да имат достъп до изследвания на трудовите възнаграждения
и информация за моделите на заплащане в страната (когато в съответната страна има такава информация),
информация за законодателното развитие, административните разпоредби, колективните трудови договори, наредби за заплатите, присъди, съдебни решения и всякаква друга информация, свързана със съответната държава.
Когато помирителят работи като част от по-широка услуга, организация или национална инфраструктура, наличието на добре поддържана документация е от жизненоважно значение. Дали тази документация
се съхранява на хартиени носители, или в електронен вид, зависи от много фактори, включително от техническите ресурси. От гледна точка на поддържането на документацията е важно помирителите да са наясно
със своя ангажимент да допринасят за доброто ѝ поддържане.
Когато помирителят не е част от по-широка услуга, воденето на документация е важен аспект от неговата работа, както за лични цели, така и за да се осигури отговорно отношение към цялата поверителна информация (Глава 6 разглежда по-подробно воденето на записки и документация в процеса на помирание).
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Системи за управление на случаите при помирение
Системата за управление на случаите (СУС) е метод, често електронен/цифров, за събиране и поддържане на актуална информация за случаи на помирение, използвайки подобни
параметри за всеки отделен случай, например име на предприятие (организация), синдикат
(работнически орган), отрасъл, вид на спора, начин на уреждане и т.н. Целта на такава система
е да улесни отчитането на дейността, тенденциите и събитията в индустриалната среда, както
и управлението и наблюдението на действителните случаи на помирителите и службите за
помирение. Ефективната система за управление на случаите поддържа актуална документация за текущи случаи, така че системата да може да даде информация за текущата ситуация
във връзка с всеки спор, записан в СУС. Такава „жива“ система изисква непрекъсната входяща
информация от страна на отговорните за случая помирители.
Докато някои добре развити служби имат много усъвършенствани СУС, от които при запитване може да се получи детайлна информация по случаите, то дори основна и добре поддържана система за подаване на информация на хартия, съчетана с обикновена електронна
таблица или база данни, може да бъде неоценима за помирител, който търси обща информация по определени случаи, и за службата, която иска да разбере текущата ситуация по разглеждани спорове.
Някои усъвършенствани СУС могат да предоставят възможности за запитване на системата с цел анализ на тенденциите по отрасли или видове заетост, модели на спорове и разрешаване на спорове, което е полезно както за помирителя, така и за самата служба, и дори да
информират за развитието на политиките в областта на индустриалните отношения.
Помирителите трябва постоянно да се инфирмират за световните и национални икономически и политически новини, които могат да окажат външно влияние върху споровете и да определят контекста на
позициите, които страните заемат в помирителния процес. Редовното преглеждане на уебсайтове, доклади,
научни публикации, отсъждания, съдебни решения и всякаква друга информация, до която помирителите
имат достъп, е важна част от тяхната дейност.
Препоръка № 163 на МОТ относно колективното договаряне, 1981, предвижда, че „при необходимост
трябва да се предприемат мерки, адаптирани към националните условия, така че страните да имат достъп до
информацията, необходима за пълноценни преговори“. Тези мерки включват ролята на държавните органи за предоставяне на „такава информация за икономическото и социалното положение на преговарящата
единица и на предприятието като цяло, каквато е необходима за пълноценни преговори21; както и „необходимата информация за цялостното икономическо и социално положение в страната и съответния отрасъл,
доколкото разкриването на тази информация не накърнява националния интерес“. Въпреки че трябва да се
направи ясно разграничение между функциите на инспекторите по труда и тези на помирителите, ефективното сътрудничество между тях може да допринесе за предотвратяването на трудови спорове.
Когато помирителят работи за помирителна служба, която има административен/помощен персонал,
важно е да се поддържат и развиват отлични работни отношения с тези служители и да се осигурят „отворени линии“ за комуникация. Административният /помощен персонал може да бъде първият контакт за спорещите страни и затова е важно те да разбират значимата си роля и да поддържат добро ниво на обслужване
на клиентите.

21 Препоръка №163 по-нататък предвижда, че „когато разкриването на част от тази информация би могло да навреди на
предприятието, съобщаването ѝ може да бъде обвързано с ангажимент, че тя ще бъде считана за поверителна в необходимата
степен; информацията, която може да се предостави, може да бъде съгласувана между страните по колективното договаряне“.
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Източници на информация
при общата подготовка

Обществена информация
и данни

Списания

Социални медийни платформи

Вестници

Диалог и взаимоотношения с колеги и
участници в трудовите и индустриални
отношения

Телевизионни новини
Интернет – уебсайтове на съответни
организации и сдружения, групи и др.

Публикувани проучвания, изследвания и др.

Новинарски емисии
Електронни бюлетини и уеб-бюлетини,
специализирани уеб-базирани мрежи

Специфична подготовка за конкретния случай
Понякога подготовката е специфична за конкретния случай и може да протече като се проучат гореспоменатите теми: хора, проблем, процес и личност.
При подготовката специфична за конкретния случай, за помирителите е важно да не си
съставят мнение, да не позволят безпристрастността им да бъде засегната, или да бъде разглеждана като засегната от техните проучвания или от контактите им със страните.

Хора
В индустриалните и трудовите отношения участват хора и всички събития и явления в тях са резултат от решенията или действията на хората. Общността на индустриалните отношения (т.е. хората, които
се занимават с дейности, свързани с ръководенето на трудовите и индустриални отношения) е общо взето
отличаваща се и разпознаваема. Помирителят е част от тази общност и като такъв трябва да помисли как да
е видим или достъпен за цялата общност.
Помирителят не бива да подценява ползата от информацията и знанията, придобити от поддържането
на активни взаимоотношения с общността на ИО. По-специално помирителят, който е известен на общността
и чиято роля е разбрана и приета, вероятно би имал много по-ефективна мрежа за „ранно предупреждение“,
което го поставя в идеална позиция при влизането му в спор. В една идеална среда хората от общността на
индустриалните отношения (представители на работниците, работодателите, синдикални лидери, ръководители на човешки ресурси и т.н.) знаят кой е помирителя, как могат да помогнат, когато има несъгласие и
как лесно да се свържат с него. За да се постигне това ниво на взаимодействие с общността на индустриалните отношения, помирителят трябва лично да взаимодейства със страни извън споровете, като организира
информационни срещи, говори на конференции и семинари и има лични контакти с ключови специалисти.
Помирителят трябва да е готов да използва съвременни технологии (когато има такива), като мобилни телефони и електронна поща, за да бъде достъпен за практикуващите. Много помирители признават, че основно
изискване за ефективното изпълнение на тяхната роля е да гарантират, че ключовите специалисти знаят как
да се свържат директно с тях.
В конкретни случаи може да е много полезно да знаете с кого ще работите, в смисъл на водещи преговорите или преговарящи екипи. Не винаги е възможно тази информация да се знае, но когато е възможно,
помирителят може да използва отношенията, които е изградил, и, когато е уместно, да установи контакти с
двете страни преди помирителната процедура, за да получи „усещане“ за спора и някои скрити под повърхността въпроси, които може да са налице, включително извън конкретния проблем. В някои случаи помирителят може да реши да организира двустранни срещи с двете страни, преди процесът официално да е
започнал. В тези случаи той трябва да организира срещите така, че всички страни да знаят за тях.
Как и кога помирителят трябва да информира страните за контактите, направени преди официалното
започване на процеса? Простият отговор на този въпрос е, че това зависи от отношенията на помирителя
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със страните и от разбирането на страните за процеса на помирение. В идеалния случай при първия контакт,
когато помирителят се свърже със страната, той ще посочи, че възнамерява да се свърже и с другата страна
(или че вече се е свързал с нея). Когато хората са запознати с помирителя и с процеса, това няма да бъде
изненада. Когато те не са запознати с помирителя или с процеса, помирителят може да избере да се свърже
с тях чрез писмо, като очертае договореностите, за да избегне всякакво впечатление за пристрастност (напр.
едната или и двете страни могат да почувстват, че позицията на другата другата е била изслушана първа).
Когато помирителят има на разположение административна подкрепа, друга възможност е той да поиска от
съответната администрация да се свърже със страните и да организира съвместна среща.
Понякога, но рядко, помирителят може да се съгласи на поверителна „предварителна среща“ с доверен
специалист, за да получи съвет относно конкретни обстоятелства и фактори около спора. Когато помирителят се съгласи на такава среща, от решаващо значение е съответният специалист да разбере, че съгласието
на помирителя за срещата няма да засегне неговата безпристрастност. Също така е от решаващо значение
всяка такава среща да се провежда само тогава, когато между помирителя и практикуващия е налице реално
доверие и когато срещата остане лично поверителна за двете участващи лица. Обикновено такива срещи се
провеждат само тогава, когато динамиката на спора или обстоятелствата около него са такива, че довереният
специалист е решил да запознае помирителя със съответните въпроси, които никога няма да бъдат разкрити
в самия процес на помирение, напр. мнението на основна заинтересована страна (правителство, собственик
и т.н.), или свързани със спора, но отделни събития (например гражданско дело, което ще засегне синдиката
или компанията в рамките на срока на помирителната процедура), или други подобни обстоятелства.
В някои случаи в спора се внася много допълнителен „багаж“ – напр. въпросът или проблемът, който е
предмет на конкретния спор, може да е отказът на работниците да сътрудничат при прилагането на промяна
в работната практика или иновация на работното място. На практика обаче може да се окаже, че други заварени и нерешени проблеми са истинският мотив за отношението на работниците към предложенията на
работодателя.
При такива обстоятелства всяко решение на очевидния спор ще изисква да се обърне внимание на
тези скрити въпроси в отношенията. Ефективните текущи взаимоотношения, поддържани от помирителя с
ключови специалисти създават възможност за съответния представител да се възползва от възможността
да информира помирителя за реалния контекст на спора, преди процесът официално да започне. Притежайки такава информация, помирителят ще бъде в много по-добра позиция да помогне на страните да намерят
решение на техния спор.
По същия начин помирител, който поддържа доверителни и продуктивни отношения с ключови участници, е по-вероятно да бъде информиран за всякакви съществуващи конфликти или динамики в рамките
на групата или извън нея и тази информация може да помогне на помирителя да реши как да подходи/управлява процеса, както и да разбере това, което се случва, докато процесът тече.
Когато работи в рамките на по-широка услуга, една ефективна Система за управление на случаите (СУС)
ще улесни помирителя да идентифицира опитни и информирани колеги от предишни действия на страните
по конкретни спорове. Знанията на колеги помирители са основен ресурс за помирителите. Затова е важно
там, където помирителите действат под „шапката“ на една организация, тя да създаде култура на търсене и
споделяне на информация между помирителителите.
Добрите и продуктивни отношения ще улеснят помирителя да прозре нагласата на основните лица по
конкретни спорове. Една доверителна връзка ще даде възможност на помирителя да разбере истинската
нагласа/предразположение на основни лица вземащи стратегически решения в спора (например, готовност
за подкрепа на индустриални действия или дори стачка). Хората оказващи основно влияние в индустриалните спорове се занимават с планиране и управление на споровете на стратегическо ниво и за помирителя е
важно да е непрекъснато осведомен за нагласата на тези хора в процеса на развитие на спора.
Източници на информация
Колеги
Контакти – взаимоотношения
Системи за управление на случаите (СУС)
или документация на хартия
35

Проблем
Всички индустриални и трудови отношения отразяват контекста, в който се намират. Страните по трудовото правоотношение са хора, работници/ мениджъри/ собственици и граждани. Ето защо, начинът, по
който те се идентифицират във всички тези (и други) роли, осигурява контекст за характера на трудовото
правоотношение и поведението и перспективите на страните в спора.
Контекстът, в който се осъществява спорът и вътрешните и външни влияния са важни фактори, които
помирителят трябва да знае преди да се срещне със страните и докато е в процес на помирение. Знанието за
икономическата и политическа среда и климат в страната е от съществено значение за разбиране на страните като граждани и икономически единици.
В корпоративен контекст, за помирителя е важно да бъде в крак със съществуващия икономически и
политически натиск в даден отрасъл или сектор, както и да проучи тези въпроси при назначаването му/ѝ
за помирител на даден спор. Запознаването със съответния контекст помага на помирителя по много начини, но най-важното е, че това му помага да бъде възприет като информиран и заинтересуван от спора на
страните. Разбирането на контекста помага на помирителя да разбере факторите, които влияят на тяхната
нагласа. Познаването на специфичния контекст помага на помирителя да разбере проблема и също така
му дава знания, които могат да помогнат във фазата на „проверка на реалността“ на помирителния процес
(вж. Глава 7). Разбирайки, че страните понякога могат да имат резерви към помирителя, както и към самия
процес на помирение, един помирител, който се възприема като осведомен и оценяващ контекста, дава на
страните увереност в способността му да им окаже съдействие и също така им се представя като ангажиран
професионалист.
Някои основни области за възможно проучване преди началото на процеса на помирение могат да
бъдат:
•

Дали спорният въпрос е общ проблем в този отрасъл или сектор. Проблем ли е за целия отрасъл?
Ваши колеги имали ли са подобни случаи?

•

Съществуват ли стари или нови модели за разрешаване на такъв вид проблем в този отрасъл? (Макар че „един размер не пасва на всички“, познаването на подобни модели помага на помирителя
да види начини за напредък).

•

Възможно ли е този проблем да бъде повлиян от конкретен икономически или политически контекст като например глобален спад, спад в промишлеността, финансови проблеми за конкретната
организация или значителна технологична промяна в даден отрасъл?

•

Помирителят трябва да вземе предвид типа проблем (спорния въпрос), който се представя – дали
е основан на интереси или на права. Ако това е спор за права – каква е съдебната практика по този
въпрос?

•

При съгласуване на спорове относно условията в дадено предприятие, помирителят може да се
подготви, като разглежда какви са „нормите“ в отрасъла или в страната като цяло – съществуват
ли параметри или аналогични случаи в исторически план с други работници в организацията или
извън нея?

•

По сложни въпроси помирителите, които са следили случаите в собствената си и в други юрисдикции, може да помислят върху резултати от спорове, по които са работили техни колеги.
Източници на информация
Интернет
Системи за управление на случаите (СУС)
Вестници/телевизионни новини
Вътрешни референтни източници
Колеги, включително колеги от други юрисдикции
Съдебни протоколи и др.
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Процес
Процесът на помирение има както практическо, така и концептуално измерение. Има много практически неща, които един помирител трябва да направи при подготовката за помирителния процес. Осигуряването на достъп до съответното досие и информация е също толкова важно, колкото и всяка друга дейност
по подготовката. Това засилва професионалното представяне на помирителя и полага основите за безпроблемна среща или поредица от срещи.
Помирителят трябва да може да определи степента на времевия си ангажимент към процеса и да бъде
добре осведомен за задълженията и ангажиментите, които ще има по всеки случай. Това може да стане чрез
контакт със страните преди помирителната процедура.
Влизайки в помирителната процедура, за вас е важно да знаете какъв ще е бъдещия ви график, за да
можете да определите дати за продължаване или възобновяване на срещите, когато е необходимо.
Помирителят трябва да се увери, че предложеното място е подходящо за провеждане на срещите и че
физическата база отговаря на нуждите на страните. Ако не е осигурена достатъчно спокойна и комфортна
физическа база за нуждите на процеса, страните могат да се повлияят от това и да напуснат. Известни са
случаи, когато дадена страна използва като основание за приключване на процеса на помирение твърдения
(основателни или не) за непригодност на базата.
Има ли достатъчно зали? Има ли достатъчно уединение, за да се улеснят двустранните срещи със страните? Помирението се провежда динамично, което означава, че една сесия може да включва серия от срещи
между помирителя и страните в различни конфигурации (вж. Глава 5). Следователно помирителят трябва да
гарантира, че мястото на провеждане е снабдено с достатъчно ресурси, които да удовлетворяват нуждите на
всеки, докато присъства на удължени срещи, през продължителни периоди от време.
В края на тази глава е даден контролен списък с дейности по практическата подготовка за срещите.
Източници на информация
Системи за управление на случаите (CMS)
Вътрешна документация
Предишни случаи
Колеги
Страните по помирението
Управление на ангажиментите

Личност
Помирителят има основно въздействие върху провеждането на помирителния процес. Признавайки
своята роля и влияние, помирителят трябва да повярва в себе си и в процеса, и да проектира тази вяра
чрез своето настроение и поведение. Помирител, който демонстрира положително настроение, енергичност и увереност, може да внуши доверие и да повлияе позитивно на настроенията и отношението на
страните.
Помирителят трябва да се подготви умствено за случая, като съзнателно размишлява върху областите
нуждаещи се от внимание и се фокусира върху процеса. Помирителят трябва активно да помисли върху
изискването/способността си да:
•

Слуша активно

•

Използва неутрален език

•

Комуникира ефективно

•

Използва неутрален език на тялото

Ако сте имали опит с едната или и с двете страни преди, може да поразмишлявате върху предишните си
отношения с тях и да помислите върху опита си от гледна точка на ефективността в изграждането на отношенията и поведенията, които са били най-полезни. Ако преди помирителната процедура отделите достатъчно
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време, за да помислите върху основните поведенчески изисквания за помирителя, това ще ви подготви добре за дейността ви по-нататък.
За по-сериозни случаи или при трудно помирение, при подготовката си помирителят може да пожелае
към него да се присъедини опитен и доверен колега, който да бъде негов/неин „резонатор“, ако възникнат
непредвидени предизвикателства.
При по-сериозни случаи помирителят трябва да бъде подготвен за външен натиск от групи по политически или други интереси, както и за медиен интерес. Голяма част от по-сериозните случаи могат да включват изразяване на мнения в традиционните и социалните медии от страна на политици и други групи. Справянето с традиционните и социални медии ще бъде разгледано в Глава 6. За помирителите е много важно да
са наясно с тези влияния при подготовката си.
Източници на информация
Самоосъзнаване
Колеги
Медии
Редовни срещи на екипа
Преди всичко, помирителят трябва да е готов да подходи към всеки случай с оптимизъм и
увереност в процеса на помирение.

Практическа подготовка за срещите
Подготовката за процеса на помирение и съпътстващите го срещи може да се повлияе от редица фактори, напр. може да има срокове, определени със споразумение или регламенти, които правят процеса спешен/неотложен, или крайни срокове или срокове за локаут, които също ще изискват бърза реакция. По принцип следните стъпки при подготовката могат да бъдат контролен списък за помирителите, когато подхождат
към всеки отделен случай.
Място на срещите
Срещите трябва да се провеждат на неутрална територия – за предпочитане в офисите на помирителя,
ако помещенията могат да поберат присъстващите на срещата. Ако това не е възможно, друга възможност
би била да се използва хотел или друга наета заседателна зала. Може да е важно да се гарантира, че хотелът
се заплаща или от помирителя/помирителната служба, или от двете страни поравно, за да няма възприятие
за пристрастие. Когато това не е възможно, работодателят или синдикатът могат да предложат помещения.
В такива случаи е важно изборът на място да не предизвиква възприятие за предубеденост или пристрастност към процеса. Във всеки случай, при предварителния контакт със страните е благоразумно помирителят да избере такова място на срещата, от което и двете страни да са доволни.
Пространство за срещите
Където и да е мястото на срещата, пространството трябва да е достатъчно. Трябва да има достатъчно
голяма заседателна зала за Съвместна среща и най-малко една по-малка зала, за да могат да се проведат
Отделни срещи. Ако има повече от две страни по спора, ще има нужда от още по-голямо пространство.
Покана за участие
Макар че това е включено в Глава 4 „Встъпване в спор“, важно е в контролния ви списък да е посочено,
че до всички страни е отправена покана да присъстват на процеса по едно и също време и по един и същ
прозрачен начин. Помирителят следва също така да прецени дали процесът на отправяне на поканите създава възможност за изграждане на връзка или чрез директен неформален контакт със страните, или чрез
друг организационен/административен контакт със страните, който да подчертава естеството на процеса – в
смисъл на неговата поверителност и безпристрастност.
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Документация
В някои страни може да се изисква документацията да бъде предоставена на помирителя преди помирителната процедура. Когато случаят е такъв, помирителят трябва първоначално да насърчава доброволното спазване на изискването. Където това се прави обичайно, но не се изисква задължително, помирителят
трябва да внимава, защото ако поиска нещо, което обикновено не се предоставя, това може да засегне връзката му със съответната страна преди да започнат срещите за помирение. Във всеки случай помирителят
трябва да приема само документация, която може да бъде споделена с другата страна(и).
Рискът при поискване на документация преди процеса на помирение е, че страните могат
да решат, че поведението на помирителя напомня по-скоро това на арбитър. Когато се изисква
документация, помирителят трябва да обясни на страните, че тя е нужна за информативни цели
и отново да им припомни целта на помирението и ролята на помирителя. Всякаква документация, предоставена на помирителя, трябва да бъде изпратена с копие до всички страни.
Досие по случая
Най-често, преди първата си среща със страните, помирителят вече е създал досие по случая. Това досие обикновено съдържа контекст и административни подробности по завеждането на помирителния процес, както и всякаква друга документация, събрана в хода на подготовката за първата среща. Досието на
помирителя трябва да е в ред; той трябва да го преразгледа, без значение доколко е запознат със страните
преди случая на помирение. Това ще го улесни и ще създаде впечатление за професионализъм и ангажираност по случая. Прегледът на досието може да даде на помирителя разбиране за проблемите и обосновката
зад всяка позиция на страните и да му помогне да обмисли начини за подпомагане на страните да открият
алтернативи за разрешаване на спора.
От съществено значение е помирителят да гарантира, че всички досиета и документация
във връзка със спора се съхраняват на сигурно място и се третират с пълна поверителност.
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Обобщение на необходимата подготовка за помирителя

Хора
Колеги
Контакти –
взаимоотношения
СУС или информация
на хартиен носител

Личност
Самоосъзнаване
Колеги
Медии

Проблем
Интернет
СУС
Вестници
Телевизионни новини
Вътрешни източници
за справка
Колеги
Колеги от други юрисдикции
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Процес
СУС
Вътрешна
документация
Предишни случаи
Колеги
Страни по помирението
Управление на ангажиментите

Глава 4 – Влизане на помирителя в спор
(Да потеглим с добър старт)

41

Глава 4 : Влизане на помирителя в спор
Помирителят може да разглежда своята функция като включваща серия от фази, завършващи с провеждане на срещи и улесняване на диалога между страните.
Помирителят разполага с набор от налични средства, за да установи съществуването на спор и след
като той бъде открит, набор от възможности, които да му помогнат по пътя към разрешаването на спора.
В някои случаи помирителят научава за страните по спора, когато спорът е в процес на обмисляне или
едва възниква.
Важно е помирителят да развива и поддържа такива контакти с общността на индустриалните/трудовите отношения, че взаимодействията при спорни ситуации да се случват на фона на предварително
изградени отношения на доверие с лица на ключова позиция, които напълно разбират мотивите и целите
на помирителя.
Ефективните действия на помирителя в определен спор могат силно да се повлияят от
степента на доверие между помирителя и страните, изградено преди възникването на спора.

Проблемът: Откриване на спор
Практическата подготовка за помирение се обсъжда другаде в това Ръководство. В най-добрия случай
помирението в трудовите спорове включва специализиран опит и ангажираност към трудовите и индустриални отношения и участващите страни. Например синдикалните дейци са отдадени професионалисти, които
са фокусирани върху професионалната си практика – индустриалните и трудови отношения. Помирител, който е в добри отношения с мрежата от практикуващи в сферата на индустриалните отношения, е способен да
разбере на ранен етап наличието на спор на работното място или вероятната поява на такъв. По същество,
един помирител, посветен на практиката на индустриалните и трудови отношения, се превръща в човек,
който има актуални познания за състоянието на взаимоотношенията в редица работни места от ключови
сектори на икономиката на страната.
Помирителят разбира за наличието на спор или в резултат на официално уведомление или сезиране,
или в резултат на неформални комуникации и информация от основни участници. Участието на помирителя започва с тази първа индикация за наличието или вероятното съществуване на трудов спор. След като
спорът бъде открит, помирителят трябва да реши как да продължи. В ситуация, при която е направено официално уведомление или сезиране, времето на започване на помирителната процедура е продиктувано от
законодателни или други наредби. В ситуация, в която помирителят е узнал за спор или евентуален спор по
неформален начин, помирителят трябва да реши:
• дали да инициира помирение, ако това е разрешено от националното законодателство,
• дали да се анжгажира с неформални контакти с двете страни,
• дали чрез неофициален диалог със страните може да стимулира официално сезиране,
• кога (и дали) да предприеме някаква форма на действие по отношение на спора.
Помирителят основава цялата си практика на своята надеждност и явна загриженост за всеки един
спор. Интересът на помирителя трябва да е насочен предимно към улесняване постигането на споразумение
между страните.
От съществено значение е всеки контакт между помирителя и страните да не може да
бъде тълкуван като желание от негова/нейна страна да повлияе на развитието в интерес на
една или друга страна, независимо дали съзнателно или несъзнателно.
С този фокус помирителят може да направи първоначален поверителен контакт с основните участници
в спора, за да определи тяхното разположение и стратегия, и въоръжен с тази информация, да разработи
подход към участието си в спора.
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Понякога това може да бъде ограничено до неформален процес на двустранен22 диалог със спорещите
страни в опит да им се помогне да се разберат помежду си по начин, който да намали конфликта между тях.
Понякога контактът може да представлява маневриране или проучване на стратегически насоки и очертаване на „пътна карта“ за спора, включително насърчаване на страните официално да сезират или да уведомят
помирителната служба за спора.
Ако смята да подеме публична или видима инициатива в даден спор, помирителят трябва да подготви почвата за нея чрез неофициални контакти с водещи представители на двете страни, така че нито една
страна да не бъде изненадана или пък предубедена от действията на помирителя. Например при една доброволна система, която позволява на помирителя да се намеси в предполагаем спор като покани страните
да се срещне с тях, от основно значение е тази покана да не се отправя, докато помирителят не се убеди, че
страните ще отговорят положително на нея. Вероятно всяка страна, която смята, че трябва да откаже покана
от помирител, чувства, че самата покана е в ущърб на позицията ѝ в спора.

Процесът: Подходящото време
В система, при която участието на помирителя може да бъде инициирано само от самите страни, въпросът за подходящото време е в голяма степен функция на правната или договорената рамка за такова
сезиране или уведомяване. Следователно въпросът за подбиране на точния момент като инструмент за разрешаване на спорове не е основен фактор за помирителя. Помирителят е реагиращ, а не активен агент в
това отношение. Независимо от това, помирител с добри отношения може чрез неформални контакти да
насърчи страните да инициират помирителния процес в определен момент от развитието на спора и по този
начин да оптимизира подбора на точното време, което да окаже положително влияние върху резултата от
помирението.
В много системи обаче помирителят има възможност да инициира сам процеса, независимо дали това
става по силата на задължителна разпоредба, или чрез изпращане на покана до страните. Това право поставя тежест върху помирителя – на този начален етап той трябва да може да подбере времето на събитията по
най-благоприятния начин, който впоследствие да доведе до постигане на споразумение.
Гледната точка на страните по отношение на собствените им позиции се променят в контекста на събитията случващи се по време на целия помирителен процес. В случаите, когато от страна на работници е
предявена претенция към работодател, в момента, в който е отправено искането или предложението, двете
страни ще се почувстват малко несигурни относно това какъв курс ще поеме последващото им ангажиране
или диалог по случая. Когато страните са имали директна среща и са стигнали до спор, те вероятно ще бъдат
във фаза на формулиране на стратегия за посоката, която ще следват.
Например когато един синдикат получи мандат от членовете си на работното място да предприеме
индустриални действия, синдикатът вероятно ще се чувства доста силен и решителен в спора. В случаите,
когато е връчено известие за индустриално действие, синдикатът ще се чувства силен, но вероятно и леко
обезпокоен, докато работодателят може да бъде или много тревожен, или все по-непоколебим в своята позиция. Тези емоционални нагласи вероятно ще се променят, докато датата на стачката или индустриалното
действие наближава. След като стачката започне, нагласата на страните вероятно ще продължи да варира
според условията продиктувани от различни събития, натиск и разходи понесени от двете страни.
В система, която позволява на помирителя да прецени кога може да се осъществи намеса, помирителят
трябва да бъде в постоянен неформален контакт с ключовите преговарящи, не само за да остане информиран за развитието на спора, но също и за да направи преценки по отношение на оптималното време за
интервенция въз основа на намеренията на страните и разбирането на помирителя за „темпа и ритъма“ на
спора, докато се разгръща. Успешното помирение се осъществява, когато и двете страни могат да оценят
предимствата на споразумението. Също така на определени етапи от спора е вероятно една или друга страна да почувства, че може да „спечели“ спора, като в този случай условията за помирение не са оптимални.
Определяне на точното време за действие на помирителя е инструмент, който трябва да
се използва разумно. За да бъдат помирителите подготвени да направят правилна преценка, те
трябва да се поставят по такъв начин, че да имат отношения на доверие с основни участници.
22 Контакт между помирителя и всяка страна поотделно.
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Такова доверие в идеалния случай е продукт на репутацията и личните контакти на помирителната
служба и помирителя, създадени във времето, а не само в контекста на съществуващ или вероятен спор.

Хората: основата на взаимоотношенията на помирителите със страните
Важен въпрос за помирителя са възприятията на страните относно Службата/Агенцията за помирение,
процеса на помирение и индивидуалния помирител в тяхната страна. За помирителя е трудно да повлияе на
това възприятие в среда, в която помирителят не е ангажиран с постоянни отношения с основни участници.
В условията на колективното договаряне има група от хора и от двете страни, които са от основно значение
за индустриалните отношения и по-специално в ситуации на трудов спор. Тази група вероятно ще включва
представители на синдикатите, ръководители на човешки ресурси, служители на организации на работодателите, както и професионални съветници в областта на индустриалните и трудовите отношения. Необходимо е помирителят да разбере значението на възприятията на тези лица и тяхната готовност да използват
помирението за разрешаване на споровете, когато възникнат.
Възприятията могат да бъдат създадени от незнание за процеса. В среда, в която процесът не е добре известен, предизвикателството за помирителя е да се ангажира с повишаване на осведомеността сред
общността на индустриалните/трудовите отношения. В такива среди всеки контакт в ситуация на спор е възможност да се повиши осведомеността и да се развие доверието. При такива обстоятелства е необходимо
постоянно да се напомнят основните послания за безпристрастност, доверие и поверителност.
Предизвикателството да се създаде разбиране за процеса сред действителни и потенциални потребители е реално и изисква стратегия, подходяща за съответната страна и естеството на „аудиторията“. Помирителят (или службата/министерството) трябва да бъде подготвен да комуникира и информира чрез медиите,
„новите медии“23 и чрез публикации за основните характеристики на услугата. Инициативи като печатни и
електронни брошури/каталози и обяснителни материали са широко разпространени, а инструктивни материали от типа „FAQ“ (Често задавани въпроси) са ценни като средство за разпространение на информация.
В по-развитите среди познаването на процеса и неговата важност създават предизвикателство за помирителя да поддържа такива отношения, че да може постоянно да разчита на ключови участници в помирителния процес, като инструмент за разрешаване на спорове. На всеки един етап помирителят трябва да се
постарае да увери страните, че контактът с помирителя или включването в процеса на помирение няма да
засегнат позицията на страните по никакъв начин. На страните трябва непрекъснато да се обяснява факта, че
процесът на помирение представлява възможност различията им да се разрешат в безопасна среда.
В този контекст е важно да се подчертае, че помирителят трябва винаги да внимава и да може да управ
лява възприятията на страните за неговото поведение, когато общува с едната или другата страна. Например помирител, който се възприема като по-силно свързан с едната страна, отколкото с другата, рискува да
бъде разглеждан като предубеден или пристрастен. Помирителят трябва винаги да е загрижен за възприятията на страните и в този смисъл внимателно да преценява всичките си взаимодействия. Това поражда
отговорност за помирителя да управлява взаимодействията си със страните, като например внимателно да
обмисля поканите да се ангажира публично с една или друга страна, независимо дали тези покани се отнасят
до конференции, социални или други събития.
Като общо правило най-добре е помирителят да гарантира, че неговите взаимодействия с която и да е
страна, не са скрити и са поставени в контекст, който може да се разглежда като безпристрастен. Например
помирител, който се съгласява да говори на синдикално събитие, за да обясни процеса, би трябвало разум
но да обмисли възможността да се обърне към организациите на работодателите, като им предложи да
направи същото на работодателска конференция или обучителен курс. Помирителят често може да бъде
помолен да присъства на социални събития от едната или другата страна. За него може да бъде много трудно
да запази впечатление за безпристрастност и липса на предубеденост, когато се ангажира социално с една
от страните. В случай на такива покани най-добрият съвет за помирителя е да откаже поканата и да обясни
защо, ако е необходимо. Ако той/тя ясно обясни необходимостта от безпристрастност, това ще повиши доверието на всички страни в професионализма на помирителя. Социални събития, на които присъстват и двете
страни, са различна ситуация.

23 Социални медии и други платформи.
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Уважение и разбиране на страните
Независимо от личната или частна оценка за капацитета на участващите в спора лица или за позицията
на която и да е от страните по спора, помирителят винаги трябва да създава увереност в страните, че тяхната
позиция и всеки един като личност се зачитат. Уважението към позицията или гледната точка на една страна не означава съгласие или приемане. Помирител, който излъчва нещо различно от уважение, трудно ще
формира доверие и пълноценни отношения със страните. Основното оръжие на помирителя е качеството на
отношенията му с хората, а стойностните отношения се основават на взаимно уважение.
Помирителят трябва да приеме, че спорещите страни имат различни приоритети и цели от неговите/
нейните. Например основната цел на един синдикален деец или друг работнически представител е да защити интересите на своите членове и да подобри тяхното професионално положение. Понякога, според
синдикалния представител, тази цел може да не е съвместима с идеята за разрешаване на спора чрез помирение, което просто отразява естеството на работата на представителя и ролята му/ѝ в преговорите. По
същия начин работодателят или неговият представител имат цели, свързани с организационните резултати
или очаквания на заинтересованите страни, а тези цели могат в даден момент да не съвпадат с идеята за
мирно разрешаване на трудовите спорове. Такава реалност не прави който и да е представител по-малко
компетентен или разумен.
Помирителят винаги трябва да е състредоточен върху мирното разрешаване на трудовите спорове и по
тази причина понякога може да се разочарова от страните, които не сътрудничат на стратегията, която той/тя
смята за най-добра в определен спор в даден момент.
Качеството на отношенията на помирителя със страните и неговото разбиране за кон
текста и тяхната стратегия, улеснява помирителя да схване точно динамиката на спора, както и
да поддържа отношение на уважение към засегнатите лица.
Помирителят трябва да се съсредоточи върху изграждането на отношения, за да може максимално да
повлияе на спорещите страни да постигнат споразумение. Следователно помирителят трябва да се стреми
да развие своето себепознание и емоционална интелигентност, така че да може да изгради отношения на
взаимно уважение с двете страни, независимо от тяхната професия или позиция в организацията. Може да
се каже, че неуспехът на страните да комуникират ефективно е често срещано явление при много трудови
спорове. Това бе разгледано по-подробно в предишните глави.

Личността на помирителя: Ориентация
Встъпването на помирителя в спор може да настъпи на етапа, в който помирителят е осведомен за
спора или за вероятното му настъпване. Помирителят трябва да осъзнава своя мандат и цел като основа за
своето поведение. Този мандат е съсредоточен изключително върху улесняването на страните да постигнат
споразумение помежду си. Помирителят трябва да разбере това, за да го превърне в инстинктивна част от
поведението си.
Следователно помирителят трябва активно да планира и изпълнява своите действия, като същевременно ясно разбира ролята си. Такава основа помага на помирителя да създаде впечатление за професионалист, който е безпристрастен, открит и съзнаващ необходимостта да избягва всякакви контакти с вредни
последици за него/нея и за процеса.
Тази глава разгледа влизането в спор по-скоро от гледна точка на поведението на помирителя, отколкото с оглед на специфичните за отделните държави системи.
Основата за ефективно и конструктивно поведение при първоначално навлизане в спора
е постоянно изграждане на отношения, откритост, безпристрастност и надеждност. Фокусът на
помирителите винаги трябва да е върху разрешаването на спора и това е основа за техните
действия както в рамките на спора, така и извън него.
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Обобщение на влизането в спор на помирителя

Хора
Постоянно
изграждане
на отношения
Уважение и доверие

Личност
Разбиране
на вашата собствена
роля и мандат
Проблем
Разбиране на условията
и нагласите преди
влизането в спор
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Процес
Подбиране
на точното време
и необходимост от намеса

Глава 5 – Видове срещи
(Физическа динамика)
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Глава 5 – Видове срещи и подготовка
Тази глава очертава видовете срещи, използвани в процеса на помирение, техните характеристики и
възможности, както и предизвикателствата произтичащи от тях. Всички случаи са различни, но могат да бъдат приложени общи подходи, с известни корекции за всеки случай. Прилагането и използването на тези
срещи ще бъде разгледано по-подробно в Глава 7, когато разглеждаме провеждането на видовете срещи.
Какво се случва, когато неудържима сила срещне неподвижен обект?
Непрекъснато прехвърляне на енергия между двете, тъй като силата има безкрайна кинетична енергия, а обектът има безкрайна инерция (устойчивост на промяна в инерцията).
ИЛИ
И двете се унищожават, оставяйки прахови частици след себе си.
Една от ролите на помирителя е да помага на неудържимата сила и неподвижния
обект, като им позволи на първо място да отбележат съответната „неудържимост“ и „неподвижност“ на всяка от страните и да оценят ситуацията, в която са се озовали, а после
да се опита да обуздае тази енергия, за да се проучат различни решения и да се избегне
взаимното унищожаване.
Процесът на помирение се осъществява чрез лични контакти между помирителя и страните и пряк контакт между страните. Важно е помирителят да разбира и да гарантира, че той е ръководител на процеса.
Помирителят е този, който управлява динамиката на срещите, като насочва вида на ангажимента (срещата)
във всеки един етап от спора. Помирителят трябва да разбира значението на различните срещи и в развитие
на процеса да взема активно решения за техния характер и форма. Обикновено процесът на помирение
включва редица Съвместни срещи, ръководени от помирителя, или Отделни срещи между помирителя и
всяка от страните поотделно.

Съвместна среща
Съвместната среща включва среща на екипите за преговори на двете страни в пълен състав, като помирителят председателства срещата. В стандартните случаи тази среща бележи началото на помирителния
процес.
В някои случаи, в зависимост от спора, както и характера, културата и личностите на страните, помирителят може да не започне процеса със Съвместна среща. Например помирителят би могъл да реши, че
ако страните са принудени да заявят позициите си една на друга в началото, впоследствие при развитие
на помирителния процес може да им е трудно да отстъпят от тази позиция (поради причини, свързани с
фактори като страх от загуба на имидж, достойнство и необходимост да се запази честта). По време на помирителната процедура помирителят може да свика множество съвместни срещи, за да изследва всички
детайли, особено техническите подробности, а понякога – за да помогне на всяка от страните да бъде наясно
с разположението/нагласата на другата страна в даден момент.
Съвместната среща, която обикновено се свиква в началото на процеса, улеснява представянето на позициите на двете страни в тяхно присъствие. На тази среща могат да се изтъкнат преувеличени обстоятелства, дори и фактически неточности, които могат да бъдат оспорени от другата страна. Такава среща дава
възможност за „изпускане на парата“ или емоционални изблици от страна на членове на преговарящите
екипи. Важно е помирителят да управлява този „процес-отдушник“, което може да се окаже предизвикателство за него. Когато за помирителя стане ясно, че членовете на преговарящите екипи имат желание да
изразят силните си емоции и мнения, той трябва да се опита да улесни това, като същевременно се стреми
те да не отидат твърде далече, влошавайки взаимоотношенията и увреждайки възможността за напредък в
помирението.
Съвместната среща също така дава възможност на помирителя да определи ясно „правилата“ на процеса. По-конкретно помирителят може да постави граници по отношение на обиден език или лични нападки,
в рамките на които ще се провежда процесът на помирение. За помирителя със сигурност е по-лесно да
постави параметри на поведение преди, отколкото след възникване на подобен случай.
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Съвместната среща често се използва от водещите преговарящи, за да повлияят и да впечатлят своите
колеги членове на екипа за преговори. Водещият преговарящ често възприема Съвместната среща като възможност да установи или подобри позицията си в групата и да подчертае ангажираността си към становището на своята страна. По същество Съвместната среща е основна възможност за преговарящите да направят
впечатление на собствените си доверители/избиратели, като звучат твърдо и ангажирано пред другата страна и помирителя. Като председател на срещата, помирителят трябва да е наясно с тази динамика и може да
улесни целта на преговарящите, като им даде свобода и време да постигнат намерението си.
Съвместната среща също така позволява на страните да споделят една с друга това, което намират за
неразрешено между тях. Това по същество определя дневния ред на помирението и помага да се избегнат
изненади в процеса на по-късен етап. Основната цел на помирителя при първоначалната Съвместна среща е
да се постигне разумно разбиране на гледните точки на страните по спорния(те) въпрос(и). Първоначалната
съвместна среща предоставя на помирителя възможност да наблюдава взаимодействието на страните, личностните взаимоотношения (ако има такива) и да установи контрол над процеса.
На известен етап от процеса, на помирителя може да се наложи да свика Отделна среща, на която да се
опита да представи на едната страна отношението на другата по въпрос или елемент от спора. Вместо да изглежда, че е възприел отношението на съответната страна като свое, помирителят често свиква Съвместна
среща, така че всяка от страните директно да чуе и разбере отношението на другата. Все пак помирителят
може да реши, че страните нямат капацитета да комуникират ясно помежду си, така че Отделната среща е
мястото, където той ще се стреми да компенсира тази невъзможност за директна комуникация.
В други моменти на помирителния процес ще бъдат обсъждани фактически или технически подробности. Улесняването на преговорите на страните по фактически въпроси надхвърля възможностите на помирителния процес. Фактите са факти. Когато възникнат дискусии по фактически обстоятелства, често е подходящо помирителят да свика Съвместна среща на пълните екипи за водене на преговори или на технически
експерти от всеки екип, за да могат фактите да бъдат установени, а не безрезултатно обсъждани.
Помирителят трябва да провежда Съвместните срещи по начин, който не предполага фаворизиране на
която и да било от страните, или непропорционално разпределение на времето за изказвания. Помирителят трябва да се справи с техническото предизвикателство да председателства една често деликатна среща
и да избегне всякакво негодувание от която и да е от страните, или чувство на невъзможност да изразят
своето мнение. Помирителят ще използва ефективно разпитване като средство за разбиране на позициите,
интересите и чувствата на страните в Съвместната среща. Помирителят трябва да има ясни цели при свикване на тази среща. Когато тези цели са постигнати, помирителят трябва да се стреми да приключи срещата.
Помирителят трябва също така зорко да следи за момента в дискусията, когато започва да става повторение
и препотвърждаване на позициите. Той/тя трябва да се стреми да приключи срещата в момента, в който
диалогът достигне този етап.

Отделна среща
Отделената среща е ангажимент между помирителя и една от страните по спора. Тя често се описва
като среща, в която се крие „сърцето“ на помирителния процес. Ключът към процеса е степента, до която в
Отделните срещи може да се изгради доверие между помирителя и страните по спора. Когато се постигнат
абсолютни нива на доверие, помирителят може да насочи страните към решение, защото всяка от страните
ще има вече достатъчно доверие в помирителя, за да сподели своите лични и истински позиции по спорните
въпроси. Подобно доверие позволява на помирителя да състави план за пътя на постигане на споразумение
и да направи ефективни преценки по отношение на двете страни за това къде е възможно придвижване напред и къде не. Този елемент на доверие и диалог между помирителя и всяка страна поотделно е „сърцето“
на помирителния процес.
Отделните срещи са срещи, в които помирителят се стреми да изгради връзки, като в същото време „задълбава“ по-навътре в позициите на всяка от страните. На Отделната среща помирителят и съответната страна са по-свободни да обсъждат аспектите на спора по начин, който не е във вреда на страната, доколкото на
срещата могат да бъдат поставени различни въпроси и те да бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.
Помирителят трябва да съобщи на участващата страна, че всички обсъждания в Отделната среща са
поверителни и няма да бъдат разкривани извън помещението, в което се провежда тя. Още в самото начало
помирителят трябва да установи тази динамика в съзнанието на страната, с която се среща.
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Когато страните разбират, че дискусията на Отделната среща е поверителна, помирителят се опитва да
следва разумно структуриран дневен ред на тази среща:
•

Помирителят се стреми да установи разбирането на страната за позицията на другата страна по
спора. Когато помирителят смята, че има известно недоразумение, той трябва да се стреми да изясни позициите и да се увери, че страната разбира другата страна. Този процес може да включва преразглеждане на собственото разбиране на помирителя за това, което казва другата страна. Това
може да изисква повторно назначаване на Съвместни срещи, на които да се разгледа въпроса.

•

Помирителят се стреми да установи пълна яснота по отношение на позицията на страната, с която
се среща. На Отделната среща се очаква заинтересованата страна да се почувства свободна да изложи своето мнение с яснота и увереност.

•

Помирителят се стреми да ангажира съответната страна да обсъди възможността другата страна
да приеме позицията ѝ и да прецени перспективите за постигане на цялостно решение в този контекст.

•

Помирителят се стреми да развие взаимно доверие със страната, с която се среща, така че в някакъв момент страната да се почувства уверена и спокойна да сподели своето реално становище по
спорния въпрос.

•

Помирителят се стреми да се ангажира със страната, с която се среща и да работи за изглаждане на
спорните въпроси, като прецени нейната позиция и възможностите за споразумение.

Тези срещи са в основата на помирителния процес и позволяват на помирителя да приложи пълния
набор от комуникативни умения. Отделената среща е много по-неформална от Съвместната среща, а помирителят не е председател на тази среща. Това е мястото, където помирителят получава възможността наистина да „задълбае“ в спора и обосновката на страните. Точно там помирителят има възможност да разпитва,
съветва и предизвиква страните, за да може да разбере динамиката на групата, като установи кой, освен
говорителя, има влияние в групата. Тук всеки вътрешногрупов конфликт ще стане видим.
Като ръководител на процеса, помирителят ще свиква срещи докато той тече и ще решава кога да бъдат свикани Отделни срещи или каквато и да е друга форма на ангажимент, като се консултира със страните
относно времето на свикване.
В някои случаи Отделни срещи могат да се провеждат, когато страните не могат физически да успеят да
се съберат на едно и също място в необходимата времева рамка или дори когато, както понякога се случва,
страните отказват да бъдат заедно в едно и също помещение, но са готови да разговарят поотделно с помирителя. Във всяка такава ситуация помирителят трябва да е особено внимателен какво впечатление създава
с поведението си и да осигурява прозрачност по всяко време на процеса.
Най-важното, което помирителят трябва да помни в тази част на процеса е, че всичко, което се казва на Отделните срещи, е поверително и освен ако не е договорено друго със страните,
ще остане такова.
Помирителят трябва да внимава за времето, прекарано с всяка страна в Отделните срещи, за да избегне впечатлението за пристрастност, ако прекара твърде много време с една от тях. В случаите, когато продължителната среща с едната страна е неизбежна, помирителят трябва да съобщи това на другата страна, за
да избегне всяко възприятие за пристрастие – може да е достатъчно просто да каже, че се опитва да разбере
по-добре позицията на другата страна. В тези случаи се изисква добра преценка на ситуацията и съответна
реакция.

Частни срещи
Понякога в дадена дискусия помирителят ще достигне до момент, в който има нужда от яснота относно
гледните точки на водещите преговарящи за начина, по който да продължи дискусията. Може да му се наложи да разбере по конфиденциален начин гледната точка на преговарящите относно състоянието на дискусиите. В това Ръководство се подчертава значението на помирителя за поддържането на доверителни отношения с ключови участници в областта на трудовите и индустриалните отношения. С течение на времето
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помирителите могат да имат случаи на помирение с лица, с които те имат изградени професионални взаимоотношения основани на доверие. Когато помирителят е уверен в надеждността на основните преговарящи
в даден спор, той може да инициира поверителен двустранен разговор в търсене на насоки и споделяне на
гледни точки. Всъщност, когато и от двете страни има доверени и надеждни водещи преговарящи, понякога
помирителят може да инициира частни тристранни срещи с водещи преговарящи от двете страни.
Важно е екипите за преговори на двете страни да са съгласни с провеждането на такива частни срещи,
но много често те не са склонни на това, което прави провеждането им невъзможно.
Такива срещи, макар и потенциално много ценни за процеса на помирение, носят рискове както за помирителя, така и за водещите преговарящи. Те трябва да се предприемат само когато има доверие между
помирителя и участниците, и срещата се възприема от всички като етично средство за осигуряване на доброволно споразумение.
Частната среща се провежда с най-малък брой хора от всяка страна, като обикновено присъства само
водещият преговарящ. Когато помирителят е идентифицирал някой друг освен водещия преговарящ като
влиятелен в групата, той може да поиска да включи в срещата и това лице, както и неговия/нейния еквивалент от другата страна. Във всяка такава ситуация важи същата предпазливост по отношение на доверието
и надеждността.
Целта на тези срещи е да задълбочат нивото на взаимно разбиране за препятствията пред споразумението и разбирането на въпроса защо дадена страна е непреклонна и твърда по отношение на определени
възможности за решение.
Този вид срещи трябва да се провеждат по изключение и често са запазени за случаи на застой и когато
помирителят вярва, че подобна среща може да промени ситуацията.

Срещи на по-малки групи / разделени по групи
Процесът на договаряне в трудовите и индустриални отношения често може да обхваща области от
техническо естество напр. дискусии, свързани с модела на работа на смени. Когато се обсъждат такива въпро
си, често може да е подходящо помирителят да свика по-малки срещи на експерти по въпросите от двете
страни. Подобна инициатива често може да измести спорния проблем от една чисто договаряща среда и да
постави дискусията в среда на техническа проверка и генериране на възможности за решение, базирани на
съвместни технически анализи. Този вид срещи често се използват в сложни многостранни спорове, където
съществуват множество проблеми и където е възможно да се идентифицират и изолират такива проблеми.
Преговарящите екипи делегират мандат за водене на преговори на по-малките или на разделените
групи много рядко. Обикновено преговарящият екип делегира на тези срещи задачата да опростят и улеснят
преговорите в среда без противоречия, изолирайки фактите и техническите параметри на проблемите и
създавайки възможности за обсъждане чрез преговорни екипи.
Предизвикателството да се постигне съгласие за свикване на такива срещи е степента, до която преговарящите екипи имат достатъчно вътрешно доверие, за да делегират на своите членове мандат за провеждане на отделни срещи и от степента на дадените правомощия на тези членове да изследват възможности
за решение на тези срещи.
При избора на вид среща в рамките на процеса, от основно значение е помирителят да
разбере хората и проблема и да избере типа среща, който отговаря на динамиката на спора.
Някои срещи се използват, за да се разберат хората и проблема, докато други се избират въз
основа на разбирането на тези две измерения и в опит те да се използват, за да се премине
към решение. Ефективното помирение често включва използването на всички видове срещи
на различни етапи от помирението.
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Помирение, предоставено по телефона24
При определени обстоятелства помирителят може да предостави помирение по телефона. Помирителната процедура по телефона все повече се развива като методология за предоставяне на услуги в случаи
засягащи отделни лица, а не групи от лица, в които едно лице спори със своя работодател, като по този начин
вземащите решение участват пряко в телефонните контакти. Наистина предоставянето на помирение по телефона често е единственото средство, когато поради отдалеченост или метеорологични условия, преките
контакти са невъзможни.
Когато спорът е спор за права, процесът на помирение обикновено се задейства по искане на дадено
лице или негов представител да се уважи определено негово право на работното място. Както при всички
помирителни процеси, при които участието е доброволно, първият контакт на помирителя с ищеца и с ответника е да потърси съгласието им да участват в процеса.
Когато се предоставя такава услуга, помирителят по принцип определя основните, но много важни параметри на процеса при първия контакт със страните. Това включва изясняване, че процесът ще се осъществи чрез серия от телефонни обаждания в рамките на определен брой седмици (например шест), през които
помирителят ще отдели определено време за процеса (например три часа).
Често предоставянето на помирение по този начин се съсредоточава върху спорове за права, където
ясното, недвусмислено разбиране на законодателството/ съдебната практика и от двете страни може значително да спомогне за постигането на споразумение и където процесът на постигане на споразумение може
да включва проучване на съдебната практика и предишни случаи от страните.
Процесът предлага ненатрапчив и гъвкав начин на връзка с помирителя в предварително уговорено
време. Времето между телефонните разговори дава възможност на страните да оценят позицията си, да
изучават съдебната практика и да помислят по възможностите за компромис и споразумение. Примери за
случаи разрешени чрез телефонно помирение са индивидуални искове, свързани с неизплатени заплати,
несправедливи уволнения, дискриминация и достъп до годишен отпуск/плащане за празнични дни (където
има законни или договорени минимални нива) и други искове по различни законодателни актове или произтичащи от договорени права.
Плюсове и минуси на помирението по телефона
Някои от предимствата на телефонното помирение са, че то може да даде възможност
на спорещите страни да обмислят всички аспекти на собствената си позиция и тази на другата
страна и/или да даде на страните време (често под ръководството на помирителя), през което
да проучат съдебната практика или друга подходяща информация, която им помага да формират реалистична оценка за собствената си позиция. В рамките на процес, обвързан със срокове,
този вид помирение може да осигури решение с по-малко разходи за страните както по отношение на пътуванията, така и на отсъствията от работа или от дома. Това помирение може също
така да намали стреса, който някои хора изпитват, когато трябва да присъстват на среща.
Недостатъците включват липсата на пряк контакт с помирителя, което създава предизвикателства по отношение на доверието и изграждането на отношения.
Това е процес, който често се счита за по-подходящ за индивидуални оплаквания или жалби, отколкото за сложни случаи или случаи, включващи много хора.
Когато помирителят използва помирение по телефона, за него важат същите изисквания
за безпристрастност, поверителност и изграждане на доверие. Обикновено помирението по
телефона се осъществява като част от системата за разрешаване на спорове, изградена в страната, и не е въпрос на индивидуално вземане на решение от страна на помирителя за всеки
отделен случай.

24 Този процес в някои страни се нарича ранно помирение или услуга за ранно разрешаване на спора.
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Официална;

Съвместна среща (СС)

Изпускането на парата и
враждебността могат да
са вредни и трябва да се
управляват;

За помирителя – да разбере
спорните въпроси;

За помирителя – да установи
контрол над процеса.

Да се гарантира, че и двете
страни имат еднакво време
за изслушване и отговори.

Официално държание;

Не се изследват позициите в
дълбочина;

Предизвикателства

Възможности

Когато пълните екипи за
Обикновено по един
преговори на двете страни и говорител за всеки екип;
За страните – да изпуснат
пара;
помирителя се срещат заедно
И двете страни демонстрират
в едно помещение
единство;
За страните – да изразят
позиции;
Представят се силни, твърди
позиции;
За помирителя – да види
взаимодействието между
Изпускане на пара/
страните;
враждебност;
За помирителя –да разбере
ОСНОВНОТО:
личностните проблеми
ОЧЕРТАВА НЕРЕШЕНИТЕ
между страните;
ПРОБЛЕМИ И ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПОМИРЕНЕТО. ЦЕЛТА НА За страните – всяка да
ПОМИРИТЕЛЯ Е ДА ПОЛУЧИ припомни на другата
РАЗБИРАНЕ ЗА СПОРА,
непреклонните си позиции;
СТРАНИТЕ И ПР.
За помирителя – да установи
„правилата“ на процеса;

Характеристики

Вид среща
и кратко описание

Таблица 2: Обобщение на видовете срещи, характеристики и др.

Сложност на проблема/ите.

Ниво на враждебност;

Взаимоотношения между
страните;

Фактори, пораждащи
нуждата от срещата,
продължителност и успех
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За помирителя – да постигне
пълното доверие на страните;

По-неформална;

С най-малък брой участници
от всяка страна;

ОСНОВНОТО: ПРОВЕЖДА СЕ
ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Обикновено поверителна за
всички.

Когато има застой в
преговорите;

Когато водещи преговарящи
или малка група от всеки
Като среща на върха;
екип се срещат с помирителя,
СС или ОС;
заедно или отделно
При съгласие на двамата
водещи преговарящи/
говорители;

Частна среща (ЧС)

Да се види дали може да
се постигне придвижване
напред.

За говорителите
– да бъдат открити относно
възможностите за промяна,
без ангажимент;

За помирителя – да бъде
откровен с говорителите;

Да се развият отношенията
между помирителя и екипа.

За помирителя – да разбере
кой има влияние в групата;

Помирителят може да
разпитва, съветва и спори със За помирителя – да осигури
страните;
взаимно разбирателство
между страните;
ОСНОВНОТО:
НАПЪЛНО
За помирителя – да види
КОНФИДЕНЦИАЛНА
вътрешногруповата
динамика;

За помирителя – да постигне
по-дълбоко разбиране;

Помирителят не е
председател;

Отделна среща (ОС)

Когато един или двата
пълни екипа се срещат
поотделно с помирителя;
случва се по усмотрение на
помирителя; често произтича
от Съвместната среща; може
да възникне и при други
обстоятелства, включително
когато страните не искат
да бъдат заедно в едно
помещение

Възможности

Характеристики

Вид среща
и кратко описание

Когато помирителят е
готов да премине отвъд
„официалността“ на СС;

Когато нивото на
враждебност в СС спъва
процеса;

Когато страните са заявили
няколко пъти позците си в СС;

Когато дневният ред е ясно
определен;

Фактори, пораждащи
нуждата от срещата,
продължителност и успех

Може да породи съмнение
и несигурност у останалите
членове на екипите и да
навреди на процеса на
помирение.

Реализъм на водещите
преговарящи.

Отношения между водещите
преговарящи;

Водещите преговарящи имат
влияние/ истински лидери;

Възможност за посока/
придвижване само с
говорителите;

Когато има нужда да да се
Вътрешногруповите
продължи инерцията на
конфликти трябва да се
процеса.
управляват, тъй като могат да
забавят и затруднят процеса.

Групите стават подозрителни
по отношение на срещите
между помирителя и другата
страна;

Едната страна може да
отнеме повече време от
другата;

За помирителя –
да бъде възприеман като
безпристрастен през цялото
време:

Предизвикателства

55

По-малки групи тясно
запознати с проблема/
въпроса;

Когато пълните екипи
се разделят на по-малки
групи, за да се справят с
разграничими/ отделни
въпроси

Когато помирителят
се опитва да разреши
различията в телефонни
разговори със страните или
техните говорители

Помирение по телефона

Разграничими/ отделни
въпроси;

По-малки групи /
разделени групи

ОСНОВНОТО:
ВЪПРОСЪТ НЕ ТРЯБВА ДА Е
СЛОЖЕН ИЛИ ДА ОБХВАЩА
ТВЪРДЕ МНОГО ХОРА

Обикновено спор за права;

Без личен контакт;

Изцяло по телефона;

Обикновено индивидуални
спорове;

ОСНОВНОТО:
СПОСОБНОСТ ДА СЕ РАЗБИЕ
СПОРА НА ЧАСТИ

Технически ангажимент.

Характеристики

Вид среща
и кратко описание

Когато за спорния въпрос е
полезен нединамичен процес
на обмисляне.

Когато е необходим
незабавен контакт със
страните, а те не могат да
дойдат на помирение;

Да се намали времето за
чакане на страните;

Спорът да се разреши бързо;

Да се поставят спорни
въпроси на арената на
съвместно откриване на
факти и генериране на
варианти.

Да се държат всички членове
на голям преговорен екип
заети;

Размерът на преговорните
екипи;

Фактори, пораждащи
нуждата от срещата,
продължителност и успех

Спечелването на доверие по
телефона.

Помирителят не може да
използва всичките си умения
за комуникация;

Липсата на личен контакт
е предизвикателство за
помирителя;

Да се поддържа инерцията.

Доверие на страните.

Сложност на случая;

Нивата на доверие вътре във
всеки екип.

За помирителя – да поддържа Сложността на въпросите и
напредък във всяка една по- дали те могат да се разбият
малка група;
на части;

Желание на екипите да
формират по-малки групи;

Да се разбие сложния
комплект на преговорите на
управляеми части;
Да се изяснят фактически и
технически подробности;

Предизвикателства

Възможности
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Глава 6 – Провеждане на срещите
(Динамика на процеса)
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Глава 6 – Провеждане на срещите и общи проблеми
Предходната глава описва обхвата и видовете срещи, които обикновено се използват в процеса на помирение. Тази глава цели да задълбочи дискусията, помагайки на помирителя да обмисли как да използва
различните видове срещи, за да постигне целта на помирението и да разбере тяхното приложение и полезност при различни обстоятелства.
В крайна сметка личният стил на помирителя и връзката му със страните ще повлияят на
видовете срещи, които се провеждат; но решението относно вида на срещата трябва винаги да
се основава на това, което е най-подходящо, за да се помогне на страните да се придвижат към
споразумение или решение.
Първоначалната среща (обикновено Съвместна среща) е първата възможност за страните да се срещнат с помирителя. За него е важно да създаде добро „първо впечатление“. При създаването на това добро
впечатление, помирителят трябва да изглежда ангажиран, разбиращ притесненията на страните и тяхната
позиция, както и представените от тях въпроси. (Отговорността на помирителя за „настроението“ в процеса и как от помирителя се изисква да постави акцент върху ефективното управление на настроението се
обсъжда другаде в това Ръководство). Също така, демонстрирайки основните характеристики на професионалния подход при участие в срещата, като например да действа експедитивно, да запомни имената поне на
водещите преговарящи, помирителят ще покаже уважение към страните и самия процес. Осигуряването на
подходящо място за срещата показва на страните, че помирителят е подготвен и ангажиран с процеса.
Когато някоя от страните поиска Отделна среща с помирителя от самото начало или отлагане на планираното начално време, за да направи своя вътрешна среща, помирителят трябва да осигури прозрачност по
отношение на това развитие на процеса, а другата страна трябва да бъде информирана за всичко, включително относно закъсненията, които могат да възникнат.
Продължителността на процеса на помирение и различните срещи, които се провеждат по време на
процеса, ще варират в зависимост от много фактори, включително от участващите хора и от сложността на
проблема, с който се справят. Помирителят и страните трябва да бъдат подготвени за факта, че отлагането
за друг ден или други дни е реална възможност по време на процеса на помирение. Докато процесът се развива, помирителят трябва активно да обсъжда логистиката и договореностите за срещите с двете страни,
така че всички страни да се чувстват част от процеса.
Помирителят трябва да е подготвен да издържа дълги срещи и продължителни преговори: между срещите минават известни периоди от време, но това често е характерно за преговорния процес и не означава
непременно липса на интерес. В същия дух помирителят трябва да е в състояние да разбере кога дадено
споразумение е на път да бъде постигнато и да остане със страните до късно през нощта, ако е необходимо.
Принципът на справедливостта
Въпреки че при помирението помирителят не участва в процеса на вземане на решения,
той трябва да бъде напълно наясно и да прилага, когато е възможно, принципите на естественото правосъдие. Тоест, правото на двете страни да бъдат изслушани без пристрастие и правото
им на справедлив процес. По отношение на помирението това означава да се дадат равни възможности на страните да представят своите позиции и възгледи и всяка страна да има право на
отговор на становища, обвинения или претенции от другата страна.

Съвместна среща
Откриването на Съвместна среща трябва да включва кратко представяне, когато е необходимо, и кратко встъпително слово от страна на помирителя. Помирителят трябва да приветства страните и да очертае
процеса, включително поверителността му и механизма на ангажимента, както и целта на помирението,
която е да помогне на страните да постигнат споразумение помежду си. Помирителят може да пожелае да
увери страните, че процесът предлага възможност да се проучат, без предубеждение, възможностите за взаимно приемливо решение.
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Важно е помирителят да не изглежда така, сякаш изнася лекция на страните и коментарите му да са
кратки. Това наистина е време за помирителя да изслуша внимателно какво казват хората, като избягва
да прави изказвания (устно или чрез езика на тялото), които могат да усъмнят страните в неговата безпристрастност.
В зависимост от разположението/нагласата на страните или естеството на ангажиментите при първоначалните срещи, помирителят може да счете за необходимо да определи основни правила за процеса по отношение на използването на езика, личните коментари и уважителното поведение. Във всеки такъв случай
помирителят трябва да направи това по начин, който да не се тълкува като критика към едната или другата
страна.
От основно значение за помирителите при първоначалната Съвместна или Отделна среща е да създадат настроение и атмосфера за процеса, като изглеждат позитивни, ангажирани, оптимистично настроени и
фокусирани върху въпроса, който ще се разглежда.
Съвместна среща – препоръчителни и непрепоръчителни действия
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ

НЕПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ

Осигурете равни възможности
за изказване и отговори

Не говорете твърде много

Поддържайте дискусията по темата

Не прекъсвайте, освен ако не е
абсолютно необходимо

Управлявайте собственото си настроение

Не давайте мнения

Внимавайте с езика на тялото си
По принцип страната, която е повдигнала въпроса, инициирала искане за помирение, или която е подала жалба (понякога наричана „движеща“ страна), ще бъде помолена от помирителя да говори първа на
първоначална Съвместна среща. Помирителят трябва да изясни защо едната страна е помолена да говори
първа. Редът за първоначално представяне на позицията често може да е от значение за страните. Следователно помирителят трябва:
•

Да изясни причината за реда на говорене

•

Да напомни на страните, че основният фокус на Съвместната среща е върху помирителя, който да
научи за факти по спора

•

Да изясни, че реда на говорене няма никакво значение, защото и двете страни ще имат пълната
възможност да изложат своята гледна точка.

Важно е от самото начало да се даде възможност за двете страни да представят позициите си и да отговорят една на друга. Дори когато възникне разгорещен дебат, помирителят трябва да има предвид и да даде
справедлива и равна възможност на всяка от страните да говори и да отговори на другата.
Основна цел на първоначалната Съвместна среща е да позволи на помирителя да разбере спорните
въпроси и да изясни дневния ред на помирителния процес. Не е важно как страните ще изберат да изложат
своите опасения и въпроси по спора – важно е всички въпроси, които трябва да бъдат обсъдени или проучени да са изложени по време на тази Съвместна среща. Доколкото е възможно, страните трябва да избягват
да повдигат нови въпроси след тази среща.
Когато на помирителя се предлагат документи по време на Съвместна среща, в съответствие с принципа на справедливост, копия от тези документи следва да бъдат предоставени и на другата страна. В противен случай страната, която не е видяла документите, вероятно ще стане подозрителна. Когато страната,
предлагаща документи не е готова да ги сподели с другата страна, в най-общия случай помирителят трябва
да не приеме документите на основание, че ще има достъп до подробности, които не са на разположение на
другата страна. Трябва да се отбележи, че помирителят би могъл да разгледа всяка предоставена информация при Отделна среща, но ако на Съвместна среща приеме материал, който не е споделен с другата страна,
може да създаде впечатление за пристрастност.
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Като председател на Съвместната среща, помирителят трябва да балансира между необходимостта
страните да изразят своите възгледи и емоции и необходимостта да гарантира, че тонът и характерът на
срещата няма да стигнат до етап, в който целите на помирителния процес са увредени.
Помирението не може да се осъществи без участието на двете страни. Ето защо, когато помирителят прецени, че разразилите се емоции, лични нападки или агресия може да доведат до
напускане на една от страните, е време той да призове за спокойствие и/или да поиска отлагане
за провеждане на отделни срещи.
Всеки спор е различен, както е различна и всяка личност. Степента, до която страните могат да издържат на враждебност и агресия, ще зависи от много фактори, включително културните влияния, поведението, което е приемливо на местно ниво и отношенията между страните. В някои случаи за водещите преговарящи е важно да „изиграят ролята си“ пред тези, които представляват, като за помирителя е също толкова
важно да им даде тази възможност.
Размерът на групата също ще повлияе на дебата, който ще се проведе по време на първоначалната
Съвместна среща. В голяма група, макар че е нормално водещият преговарящ да говори от името на групата,
други хора от екипа често ще искат да се намесят или да наблегнат на нещо. Където е възможно, помирителят трябва да улесни тези интервенции, като средство за постигане на по-дълбоко разбиране за динамиката
на групата.
В случай на индивидуален спор, в който работникът е представляван (например от служител на синдиката), неговият представител може да говори от името на работника по време на Съвместната среща. Помирителят би трябвало да прикани работника да добави нещо, ако желае, но не трябва да настоява, ако той не
желае да го направи. (Отделната среща може да се използва за извеждане на индивида на преден план). В
тези случаи обаче помирителят трябва да търси признаци за взаимоотношенията между работника и неговия представител, а също и между работника и неговия работодател чрез езика на тялото и други знаци.
Помирителят използва Съвместната среща за изпращане на послания до страните относно контрола на
процеса. Помирителят трябва да се съсредоточи върху ефективното управление и контрол на срещите като
част от усилията му да установи цялостен контрол върху процеса.
Като председател на Съвместната среща например, помирителят ще гарантира, че страните се придържат към обсъждането на спорния въпрос/и и ще насочва страните обратно към тази дискусия, ако се отклонят твърде много.
Записването на срещите не бива да бъде разрешено. Същността на помирението е обмен на мнения
и диалог, който, доколкото е възможно, е отворен и откровен. Страните биват уверени от помирителя, че
срещата и обмена са поверителни. Когато хората знаят, че изказванията им се записват, те ще се съобразяват с това, което казват, предполагайки, че то ще бъде предадено дословно извън процеса. Чувството, че са
изложени на външен контрол, ще попречи на пълноценното участие в процеса, ще навреди на успешното му
протичане и може да породи опасения относно поверителността на процеса на помирение.
В ерата на широко разпространените технологии, включително такива, които улесняват дискретно записване, това може да се окаже предизвикателство за помирителя. Помирителят трябва да изложи ясни
правила относно използването на нови технологии по време на процеса и да изисква страните да се ангажират със спазването на тези правила. Като неутрална тактика и без да се засяга някоя страна, в началото
на процеса помирителят може да реши да предложи основно правило, което изисква всички участници да
съхраняват мобилни телефони и подобни устройства извън помещенията, където се провежда помирителната процедура.
На страните трябва да е ясно и да разберат, че помирителят ще си взема бележки по време на срещите,
особено при сложни случаи, но той трябва да обясни на страните, че тези бележки са предназначени само за
негова лична справка, а не като протокол на срещата.
Преди всичко помирителят трябва да бъде (и да се възприема) като абсолютно безпристрастен по време на Съвместната среща и да осигури баланс и контрол, като същевременно
изслушва и ограничава собствените си коментари по въпросите, които се обсъждат.
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Отделна среща
Помирителят ще свика Отделна среща като стъпка в процеса, предназначена да му позволи да развие
отношенията си със страните и да вникне в позициите им. По принцип Отделните срещи на помирителя
със страните произтичат от приключването на Съвместната среща. Решението и времето за свикване на Отделната среща произтича от Съвместната среща. Тя може да бъде плавен преход от нея, когато страните са
изчерпали това, което имат да кажат една на друга; или когато помирителят е чул нещо, което би искал да
обсъди и проучи по-подробно с една от страните. Отделната среща може да бъде принудително наложена от
помирителя, ако враждебността и емоциите са твърде силни.
Това са основателни причини да се отложи Съвместната среща и да се проведат Отделни срещи. Тук се
изисква прозрачност, като помирителят ясно посочва с коя страна иска да говори първо и посочва, че след
това ще говори и с другата страна. От съществено значение за всеки процес на Отделни срещи е помирителят да се срещне последователно и с двете страни.
Помирителят ще реши реда на провеждане на Отделните срещи и ще трябва да се справи безпристрастно и авторитетно с всички предизвикателства, възникнали от това. Когато редът на Отделните срещи
е оспорен от едната страна, помирителят по- скоро трябва да отстъпи пред искане за промяна, отколкото да
позволи проблемът да се разрасне.
Когато, след като е прекарал кратко време с една от страните в Отделна среща, за помирителя стане
ясно, че срещата може да се проточи, е добре той да отиде при изчакващата страна, да обясни, че може да
има известно забавяне и да предложи да направят почивка (например за кафе) и да се върнат след определено време. Това може да намали чувството на неудовлетвореност на чакащата страна и да премахне
някои притеснения относно пристрастността на помирителя, които биха могли да се появят, ако забавянето
е необяснимо.
Както вече беше споменато, Отделната среща е възможност за помирителя да открие реално дискусията и да разбере по-добре позицията и разположението на една стана, включително някои скрити напрежения или причини за спора, освен тези, посочени на Съвместната среща. Може да има например исторически
причини или нерешени въпроси, които са засегнали доверието между страните и са блокирали всяко намерение за придвижване напред. Помирителят трябва да е наясно с такива въпроси, за да може да помогне
ефективно на страните в усилията им да намерят решение.
На тези срещи помирителят вече не е председателстващ и трябва да се постави физически и умствено
в ролята на решаващ проблемите като част от всяка група, макар и като неутрален участник. Мястото за сядане например ще бъде различно от мястото му на Съвместната среща. Обикновено на Съвместната среща
помирителят седи начело на масата, отделен от двете страни, докато при Отделната среща помирителят
седи сред хората, с които се среща. Отделната среща е предизвикателство за помирителя да приложи целия
обхват от своите ефективни умения за разпитване и слушане, обсъдени в Глава 2.
Ключът при Отделните срещи е страната да разбере, че дискусиите на тези срещи са абсолютно поверителни и не засягат позицията на страната. Когато страната знае, че разглеждането
на дадена опция не означава да се ангажират с нея, страната ще бъде много по-отворена за
обсъждане на всички алтернативи. Желанието на дадена страна да обсъжда честно и открито въпроса ще зависи от нейното доверие в помирителя и процеса. Помирителят трябва да
се съсредоточи върху Отделната среща като възможност за установяване и развитие на това
доверие.
В Отделните срещи помирителят се опитва да смекчи твърдите позиции, формулирани по време на
Съвместната среща и да проучи интересите, желанията и нуждите на страните, като част от усилията си да
насърчи обсъждането на алтернативни варианти. В Отделните срещи е важно помирителят да продължи да
поддържа неутралитета си и да изглежда безпристрастен.
В Отделните срещи помирителят трябва да устои на изкушението да се присъедини към критиките по
адрес на другата страна. Страните често използват изявления като: „Знаете ги какви са… срещали сте ги и
при други помирения... разбирате за какво говоря, нали?“ или: „Сериозно, трябва да се съгласите, че този
човек е глупав.“ ... и така нататък.
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Силно потвърждение за безпристрастност може да бъде директното заявление на помирителя, че никога, в нито една среща няма да коментира отрицателно другата страна и по същия начин няма да прави
отрицателни коментари за страната, с която има среща в този момент.
Освен това за помирителя може да е полезно да подготви фрази или тактики, за да избегне коментар и
да поддържа безпристрастно поведение, като например:
Да премине към друг въпрос и да поиска изясняване: „Всъщност се чудех дали можете да ми помогнете
по този въпрос, когато казахте за какво е говорил „хикс“....“
Или
„Чудех се дали можете да ми помогнете да разбера какво се случи, когато ...?“
Или
„Каквото и да мислите за хора от другата страна, спорът няма да бъде разрешен, ако не се съсредоточим върху въпросите, които обсъждаме, а не да го свързваме с отделни личности“.
Като страничен момент помирителят трябва да обмисли въздействието на негативния личен коментар
върху процеса на договаряне. Страните, които се съсредоточават върху определени индивиди и смятат, че
те са в основата на проблема, често не са в състояние да направят обективен анализ. Ако една от страните е
идентифицирала предполагаемо нерационално поведение на дадено лице като основен проблем в спора,
вероятно е тази страна да не е успяла ефективно да анализира ситуацията.
По време на дадена Отделна среща помирителят често може да бъде подложен на натиск да разкрие
динамиката на Отделната среща, която е имал с другата страна. Отново, ако помирителят откаже да коментира това въз основа на гаранцията за поверителност, която е дал на двете страни, това може да се окаже
доста силен довод в полза на неговата надеждност и дискретност.
Ако помирителят успее в дълбочина да разбере реалните позиции на страните, използвайки като инструмент Отделната среща, той ще разполага със солидна информация, която ще му позволи да формира
собствена оценка за задачата, която му предстои. Чрез участието си в Отделните срещи, помирителят се
стреми да идентифицира потенциала за разрешаване на проблема чрез споразумение. Ако по време на участието си в Отделните срещи с помирителя, страните достигнат етап, в който те споделят с него/нея своите
анализи и оценки на основната си теза, тогава помирителят е създал доверието, необходимо за да се достигне до реална възможност за уреждане на спора. По-конкретно помирителят е постигнал истинска яснота в
процеса по въпроси и позиции, които трябва да бъдат разгледани, или е осъзнал, че решаването на въпроса
чрез споразумение не е възможно.
Чрез този процес на отделен доверителен ангажимент помирителят се превръща в най-добре осведоменият човек в процеса, доколкото той има по-дълбоко разбиране за реалните позиции на двете страни,
отколкото всеки друг.
Отделна среща – позволени и непозволени действия
ПОЗВОЛЕНИ

НЕПОЗВОЛЕНИ

Премахнете всякаква официалност

Не говорете за другата страна и не я
коментирайте

Поддържайте поверителност

Не прекарвайте твърде много време с едната
страна, без да сте се уверили, че другата
страна е уведомена за всяко забавяне

Бъдете активен слушател
Питайте и предлагайте начини за развитие
Уверете страната в поверителността на
срещата
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Една от характеристиките на фазата на Отделни срещи е тази, че помирителят се „движи като совалка“ между между страните и често предава съобщения между тях. Както е посочено на друго място в това
Ръководство, помирителят трябва да разбере как да „изпере“ използвания език, да неутрализира езика на
посланието, без да неутрализира самото послание. Това е много деликатна част от помирителния процес и
изисква помирителят наистина да разбира страните и това, което искат да кажат една на друга. Помирителят
трябва да е напълно наясно с ангажимента си за поверителност и да разкрива само това, което е било договорено да бъде предадено за обсъждане.
Представете си ситуация, в която се водят преговори чрез помирение във връзка с предложение за намаляване на разходите в дадена компания. Работодателят ви е разкрил поверително, че това е само първия „кръг“ от онова, което вероятно ще бъде поредица от „кръгове“
на преговори за намаляване на разходите през следващите месеци. Компанията не желае да
разкрие на синдикатите вероятността от продължаване на преговорите, но в тези преговори
иска да установи, по стратегически причини, някои прецеденти за в бъдеще. Преговорите се
проточват много, а вие без успех се опитвате да убедите работодателя да бъде открит за намеренията си, за да се поддържат добри бъдещи преговорни отношения с другата страна. Докато
сте с представителите на работниците, вие се стремите да ги насърчите да се придвижат напред
в преговорите и случайно разкривате, че този кръг от преговори вероятно ще бъде първият от
много такива.
Като помирител, вие сте нарушили решаващия принцип на поверителност и е важно да се
справите с това.
По-конкретно при възникване на такова обстоятелство вие трябва да докладвате на работодателя какво е станало, така че работодателят да може да реши как да се справи с това. Ясно
е, че помирителят е допуснал грешка и че сега съществува трудна ситуация, която заплашва
връзката между работодателя и синдикатите, но също така и връзката между работодателя и
помирителя.
Помирителят трябва да бъде подготвен да не приема лично реакциите на страните в някои случаи,
когато посланието не е добре прието и да направи така, че съобщението, което предава да не се бърка със
собствените му виждания. При Отделните срещи на помирителя може редовно да се налага да предава опре
делена позиция. В тези случаи той трябва да поясни, че това, което предава е неговото разбиране за позицията на другата страна.
Тази фаза на помирение може да бъде бавна и помирителят трябва да бъде търпелив и да насърчава
другите страни да проявяват търпение. Помирителят трябва в същото време да запази инерцията си в процеса, да намери точния баланс по отношение на темпа и да гарантира, че времето, което се е наложило да
прекара с една от страните в тази фаза, не се възприема като пристрастност от негова страна.

Отлагане
По време на процеса на помирение ще има известно движение между срещите – заместване на Съвместни с Отделни срещи и дори с Частни срещи или Срещи по групи, но може да има и необходимост от
отлагане на дадена среща за друг ден.
При прекъсване за подновяване на срещата на по-късна дата, се прилагат някои общи принципи. Освен
ако между страните няма силна враждебност, отлагането/отсрочването трябва да се направи по време на
Съвместна среща, в която е направен определен напредък и е определен дневния ред на бъдещата среща.
Може да е подходящо страните да направят и кратко обобщение на това, докъде според тях са стигнали
дискусиите към този момент. Уговарянето на точна дата е важно, тъй като дава увереност на страните, че
ще се върнат за нова среща, но също така намалява необходимостта да търсите страните, за да съгласувате
по-късна дата. Това може да бъде възможност да се идентифицират ситуации, при които едната или двете
страни трябва междувременно да предоставят по-нататъшна информация една на друга относно някои фактически обстоятелства.
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Помирителят трябва да се опита да бъде възможно най-позитивен при отлагане и да използва възможността да насочи вниманието на страните върху постигнатия напредък, като ги насърчи да размишляват
върху това, което е било казано или изяснено по време на срещата.
Когато възникне прекъсване поради постигане на частично споразумение, преди прекъсването трябва
да се свика Съвместна среща, която да „улови“ въпросното споразумение. Освен ако споразумението не е
много сложно и не изисква значителна работа по изготвянето, трябва да се положат всички усилия за документиране на договореното. Обичайно е помирителят да изготви текста, който да обхваща постигнатото
ниво на съгласие и след като е „изчистил“ текста в Отделни срещи, той го представя официално на заключителната Съвместна среща.
Едно съществено качество на помирителя е способността му/ѝ да „улови“ съгласие между
страните в казаното от тях и да неутрализира езика, докато улавя същността на съгласието. В
някои случаи езикът, разработен от помирителя може да подтикне страните към споразумение,
тъй като този език не е собственост на нито една от тях, а принадлежи на помирителя, макар
споразумението да е собственост на страните.
Помирителят трябва да приключи тази среща в дух на позитивизъм и да благодари на страните за ангажимента им като част от изграждането на отношения със страните и изграждане на доверие в помирителния
процес.

Взаимодействие с медиите при помирението
При идеални обстоятелства процесът на помирение ще се осъществи в затворена среда без контакт с
външния свят. При такива обстоятелства страните биха се чувствали в пълна безопасност при проучването
на възможности за разрешаване на проблема и никакъв външен натиск няма да окаже влияние върху поведението им. Помирителната процедура обаче не се осъществява в затворена среда. По-специално когато спорът има потенциално въздействие върху обществеността или външни страни, въпросът вероятно ще
бъде разглеждан от медиите като „важна новина“. Интересът на медиите създава измерение на процеса,
което помирителят трябва да се опита да управлява или контролира, за да гарантира, че всеки коментар в
обществените медии няма да окаже влияние върху вероятността за постигане на споразумение.
Предизвикателство за помирителя ще бъде позицията на страните по отношение на медийния интерес
към развиващия се спор. Очевидно страните ще искат да изглеждат разумни за външни наблюдатели и може
да имат лична стратегия за комуникация с медиите, която е фокусирана върху собствения им имидж. Помирителят трябва да обмисли разглеждането на този въпрос пряко, в контекста на ролята си на управляващ
процеса. Когато помирителят е убеден, че въпросният спор вероятно ще привлече медиен интерес, трябва
да проведе обсъждане най-малко с водещите преговарящи на двете страни, за да разбере тяхната позиция
по отношение на коментари в медиите и разпространението на информация.
Помирителят трябва да е готов да работи заедно със страните по въздействието на тяхната медийна
стратегия върху динамиката на спора. Той трябва да търси сътрудничеството на страните и да ги насочва да
се ангажират с медиите по начин, който да е конструктивен по отношение на разрешаването на спора.
Ключов елемент от процеса на помирение е поверителността. Помирителят трябва да настоява, че независимо от външния интерес към даден спор, действителните действия и събития от процеса не трябва да
се споделят навън. Неуспехът на дадена страна да поддържа такава поверителност по отношение на самия
процес е основно предизвикателство. Помирителят трябва да гарантира, че страните разбират рисковете,
които поемат във всичките си комуникации с медиите и да се опита да постигне съгласие за ефективен начин
на взаимодействие с различните медийни форми. Във всеки случай помирителят никога не би трябвало да
реагира на публикувана версия за спор нито публично, нито по време на помирителните срещи.
Като специалист по индустриални и трудови отношения помирителят трябва да обмисли собствената
си политика по отношение на взаимодействието с медиите. Често помирителите ще определят специализираните журналисти и коментатори в областта на трудовите спорове и ще се стремят да развият професионални взаимоотношения с тях. Тази връзка се определя преди всичко от факта, че такива журналисти
и коментатори разбират естеството на процеса на помирение и ролята на помирителя. Всъщност често е
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полезно да се развива знанието на журналистите и коментаторите за процеса, така че те да разбират и приемат ограничените коментари на страните във връзка с „живия“ спор. Разбира се, действителната практика
по отношение на контактите с медиите ще бъде в съответствие с политиката/практиката на агенцията за
разрешаване на спорове, за която работи помирителя.
Освен това често е полезно за помирителя да може да съобщи фактите по даден спор в ситуации, в
които е публикуван неточен коментар по този спор, който оказва влияние върху самия процес. Подобно
споделяне на информация трябва да се извършва като се спазват поетите от помирителя ангажименти за
безпристрастност и поверителност. Следователно помирителят може да споделя информация, която е широко обществено достояние и не е в ущърб на едната или на другата страна.
Помирителят трябва да помни, че както спорът и решението на този спор, така и неговата история принадлежат на страните. По този начин ангажимента на помирителя с медиите
следва да бъде същия като участието му/ѝ в спора – при пълно зачитане на поверителността,
безпристрастността и ангажимента за постигане на взаимно приемливо споразумение между
страните.

Социални медии
Светът на индустриалните и трудови отношения, като област на човешкото взаимодействие, е силно
повлиян от нарастващия брой преки комуникационни форуми, чрез постоянно развиващия се диапазон от
социално-медийни платформи, достъпни в световен мащаб. Такива канали за комуникация предлагат възможност за текущ коментар във връзка с развитието на процеса на договаряне, докато процесът тече.
Платформите на социалните медии имат потенциала да окажат сериозно въздействие върху протичането на процеса на помирение. По-специално наличието на удобни технологии предлага на страните
възможността да нарушат поверителността на срещите, които се провеждат по време на помирителната
процедура, като записват събитията за незабавно излъчване или като коментират „на живо“ процеса на помирение. Такъв коментар или споделяне на поверителна информация ще окаже пряко въздействие върху
преговарящите и от двете страни. Рискът от публично споделяне на коментарите, които правят, или становищата, които изразяват като част от процеса, може да застраши доверието им сред техните избиратели.
В допълнение, готовността на страните да проучат поверително въпросите, особено в Съвместни срещи, а
понякога и в Отделни срещи, ще намалее значително.
По тези причини помирителят трябва открито да разгледа въпроса за поверителността с двете групи
за преговори на ранен етап от процеса. От съществено значение е всички да се съгласят, че правилата за
поверителност стриктно ще се прилагат. Не е възможно да има ефективен процес на помирение, в който
участниците вярват, че са свободни да съобщават подробности за взаимодействията си и за събитията от
процеса на помирение, докато той се провежда.
Интересът на помирителя към този въпрос се отнася единствено до запазване целостта на помирителния процес. Отговорността на страните е да признаят легитимността на тази цел и да си сътрудничат с
помирителя в това отношение.
В крайна сметка помирителите не могат да контролират страните или медиите; те могат
да контролират само процеса на помирение. Помирителите трябва обаче да са наясно с потенциалните последствия от участието и използването на социалните медии от страните, и от
самото начало настоятелно да посочат тези последствия на страните.
Когато страните откажат да съдействат на помирителя по отношение на конструктивния контрол и управление на медийните изяви, помирителят ще разбере, че шансовете за постигане на споразумение чрез
помирителния процес не са оптимални. Не е необичайно помирител, който среща умишлено нарушение на
поверителността на помирителния процес, да прекрати процеса в резултат на това.
Съществуват и други аспекти, които трябва да се обмислят в този смисъл. Помирителят трябва например да бъде в състояние да следи съдържанието на социалните медии, докато спора се развива и се осъ65

ществява процеса на помирение. Осведомеността за коментарите и информацията, които се споделят чрез
тези канали, дава на помирителя по-задълбочено разбиране за химията на спора и натиска върху преговарящите.
Понякога помирителят ще използва социални (и други) медии, за да им съобщи някои факти от процеса. Например когато помирението е отложено, отрицателното съобщение би могло да бъде: „Провал на
помирението“. Помирителят може да реши, след като се консултира със страните и с цел да избегне негативното твърдение, да направи фактическо изявление чрез социалните и други медии, че процесът е отложен
за определен период от време.
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Глава 7 – Моделът на помирение
(Следвайки потока)

Проучвателна фаза
Фаза на изграждане на отношения
Фаза на тестване на реалността
Фаза на решаване на проблемите
Фаза на събиране на решения
Фаза на „улавяне“ на споразумението
Заключителна фаза
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Глава 7 – Моделът на помирение
Процесът на помирение предоставя помощ на страните при намиране на съгласие помежду им чрез
участие и диалог. В много отношения процесът е разширяване на прякото договаряне и в действителност
представлява процес на подпомогнато договаряне. От помирителя се изисква да е в състояние да разбере
моделите на поведение при воденето на преговори и развитието на договарянето през целия процес. Всъщност, от гледна точка на помирителя като ръководител и влияещ на процеса на помирение, той преминава
отделни фази, през които фокусът на помирителната дейност се променя.
По време на процеса е възможно да се разграничи еволюция в поведението и нагласите, което създава
различна динамика докато преговорния процес се развива.
Помирителите трябва да могат да разберат „темпа и ритъма“ на спора, така че да приспособят своето поведение, за да отговорят на нагласите на страните.
В началото на преговорите е вероятно страните да са непреклонни в своите позиции. Рано или късно
започва втора фаза, с омекотяване на нагласите и развиваща се готовност за проучване на алтернативи. Тази
фаза може да бъде инициирана, когато едната страна възприеме по-отстъпчив тон, на който другата страна
може да отговори със същото. Каквато и да е причината, страните биха могли да бъдат описани като навлизащи в по-сговорчива фаза на преговори. Обикновено третата фаза на процеса е свързана с етапа, когато
страните открито търсят възможни компромиси и изглаждане на разногласията, и са настроени за уреждане
на спора.
Докато преговорите се развиват, нагласите и поведението на страните се променят, а помирителят
трябва да развива собственото си поведение и отношение, в синхрон с еволюцията на самия спор. Фазите на
преговорите обаче не следват непременно една след друга в добре очертан модел или логичен ред. Рядко
има точен момент, в който една фаза на преговорите преминава към следващата, но предизвикателството
за помирителя остава – да разбере динамиката на процеса в определен негов момент. Разбирането на естеството на самите преговори е от решаващо значение за помирителя, за да може да разбере поведението
на страните и динамиката на процеса, докато спорът се развива.
За да контролира процеса и да бъде в състояние да управлява ефективно динамиката, помирителят
трябва да е запознат с цялото това движение и взаимодействие, докато процесът се развива. По тази причина настоящата глава цели да обсъди развитието на процеса на помирение, който наслагва взаимодействия и
подпомага процеса на преговори. Важно е да се признае, че преговорите са човешко взаимодействие и следователно могат да се движат назад и напред през целия диапазон от фази по начин, който не съответства
на логическа прогресия.
Тази първа част на Глава 7 обсъжда етапите на помирение и също така осветлява в дискусионни карета
някои аспекти на поведението и целта, свързани с процеса на договаряне и помирение.
Ключът за помирителите е да успеят да разберат, доколкото е възможно, какво всъщност
се случва с помирението по всяко време, така че да могат да вземат ключови решения относно
собственото си поведение и целите си на всички етапи и подетапи на процеса.
Предизвикателството за помирителя е да насочи и придвижи помирението по път, който предлага възможност за решаване на проблема на фона на преговорен процес, който непрекъснато се развива.

Фази на помирението
В идеалния случай, в началото на помирението страните преди това са прекарали известно време и
усилия в опит да намерят съгласие чрез пряк ангажимент помежду си. Фактът, че страните присъстват на
помирителната процедура е потвърждение, че те не са успели да достигнат до споразумение сами.
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Първоначална / Проучвателна фаза
Целта на първоначалната фаза е да информира помирителя за спора. Обикновено тя е под формата
на Съвместна среща, председателствана от помирителя. В тази първоначална проучвателна фаза помирителят ще поиска от двете страни да опишат спорния въпрос от тяхна гледна точка. Взаимодействието между преговарящите екипи и взаимодействията вътре в екипите/групите е важен източник на информация за
помирителя, за да разбере кои са хората със силни позиции, както и да схване състоянието на взаимоотношенията като цяло. Освен това тази проучвателна фаза се използва от помирителя да разбере позициите и
интересите на страните, кои според тях са основните причини за спора и факторите, които възпрепятстват
страните да постигнат съгласие помежду си.
Обичайно е страните да смятат, че първоначалната фаза на помирение е възможност да спорят и да
преговарят по спорния въпрос. Тази първа Съвместна среща е наистина възможност за страните да общуват помежду си и да се опитат да се убедят взаимно в необходимостта да променят гледната си точка или
позицията си. Помирителят осъзнава, че на този етап е малко вероятно да се случи промяна в позициите на
страните, но за него/нея може да е полезно да позволи на страните да продължат своята аргументация за
известно време. Началната фаза завършва, когато помирителят счете, че е научил за спора и междуличностната динамика толкова, колкото е възможно на този етап, и когато и двете страни са имали достатъчна възможност да се изкажат. Помирителят е този, който решава кога ще приключи първата среща. С този акт той
поема контрол върху срещата и на ранен етап се утвърждава като „ръководител“ на помирителния процес.

„Твърда позиция“
Твърдата позиция, която страните често приемат в началните етапи на преговорите, може да бъде
демонстрирана по много начини – непреклонност, категорична защита на позициите, усилия да се
дискредитира другата страна, отхвърляне на противоположните възгледи и посочване на крайни
примери за потенциалните последствия от позицията на другата страна. По време на тази фаза
на поведение всяка страна може да изглежда, че напълно вярва в правотата си, а позицията на
другата страна е абсолютно погрешна. Възможно е дори да има антагонизъм, или страните да проявяват открита враждебност.
Тази твърда позиция не винаги е демонстрирана по очевиден начин. Вместо словесни атаки или
изразителни жестове, страните може просто да демонстрират преднамерена студенина или
скованост в поведението и езика на тялото. Предизвикателството за помирителя при такива обстоятелства е да намери начин да развие доверителна връзка, която да помогне на страните да
продължат напред, а не да „тъпчат“ на едно място, преповтаряйки своята правота. Тук рискът за
помирителя е, че може да се концентрира толкова силно върху развитието на доверието, че това
да се изтълкува като потвърждаване на позицията на една, или друга от страните.
Няма смисъл помирителят да посочва пътища за действие, които страните не са в настроение да
следват. Периодът на твърдата позиция често е време, когато помирителят има сравнително пасивна роля, съсредоточена основно върху слушане, наблюдение и събиране на информация по
въпросите и за самите преговарящи.
Ако има разгорещени спорове, основният интерес на помирителя е да остави страните да говорят,
без да се стига до разпадане на преговорите. Страните може да са настроени войнствено и тогава
помирителят, като председател на срещата, може да се опита да разсее напрежението и да върне
разума на масата за преговори като се съсредоточи по-обстойно върху проблемите. При този тип
ангажимент съществува опасност помирителя да стане обект на критики от страна на страните.
Понякога той може да реши, че ако позволи на страните да насочат вниманието си към него, а не
една към друга, това ще е положителна стъпка в процеса.
Както вече беше споменато в Глави 6 и 7, тази първоначална безкомпромисна фаза може да бъде
ценна за помирителя по отношение на крайната цел – да подпомогне страните да постигнат споразумение помежду си. От декларациите на страните и обмена на реплики между тях помирителят може да усети по-добре ситуацията като цяло, позициите на страните и проблемите, които ги
разделят.
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Дори и в този ранен период на „твърда позиция“ помирителят започва усилията си (особено по
време на Отделните срещи) да разбере реалните нагласи на страните по спорните въпроси. Важно е помирителят да продължи да се фокусира върху проблемите, вместо да се занимава с театралното или преувеличено поведение на страните, което обикновено се наблюдава във фаза на
преговори, в която страните се стремят да покажат непреклонната си позиция. Така помирителят
изпраща послание, че процесът на намиране на решения трябва да е насочен към проблемите, а
не към „измислени образи и драми“.
Продължителността на периода „твърда позиция“ зависи от обстоятелствата по случая и от личностите. Той може да бъде относително дълъг както например в случаите, когато са замесени няколко важни или сложни въпроса, или когато спорът е от особена важност за обществеността или
в рамките на работното място.
В много случаи, по време на фаза на „твърда позиция“, страните може да изглеждат на непримирими позиции. На този етап помирителят постоянно работи за развиване на диалог със страните, за
да разбере посоката, в която могат да поемат дискусиите и възможните алтернативи и варианти,
различни от заявените им позиции.
Целта на помирителя е да предизвика готовност за сговорчивост и гъвкавост у страните и да ги
насърчи да се сближат. Във фаза на „твърда позиция“ помирителят се опитва да попречи на дискусиите да стигнат до застой поради непреклонността на спорещите. Следователно чрез активното
управление на процеса, помирителят постоянно предпазва страните от приемане на позиции, от
които е невъзможно да отстъпят.

Фаза на изграждане на взаимоотношения
По време на началните етапи на помирението, помирителят се опитва да придвижи процеса към етап
на по-дълбоко ангажиране и изграждане на доверие. Често в усилията да се придвижи процеса по конструктивен път, помирителят намира за полезно да се срещне поотделно с двете страни и да проведе поверителен
диалог. Целта на това е двойна. На първо място, помирителят се надява да започне да разбира истинската
или реалната цел на всяка страна. На второ място, помирителят се опитва да развие доверие между себе
си и страните. Това е фаза, в която помирителят се опитва да се ангажира лично със страните в условия на
неформално взаимодействие.
В тази фаза е изключително важно помирителят да продължи да се съсредоточава върху изграждането
на доверие. Помирителят трябва да убеди страните, че разбира спорните въпроси и най-важното – че разбира гледната точка на всяка от страните.
Търсене на сговорчивост/ смекчаване
Целта на помирителя е преминаването от „твърда позиция“ към по-конструктивен ангажимент. Намирането на път към търсене на алтернативи може да бъде подпомогнато от съсредоточаване върху две области на обсъждане. По абсолютно неутрален и безпристрастен начин
помирителят подпомага страните да оценят собствените си позиции на фона на вероятността
за постигане на споразумение и тръгва от там, за да работи със страните да разработят алтернативи и възможности за обмисляне. В някои случаи, за да се постигне напредък и да се улесни
конструктивното участие, може да се наложи помирителят да се ангажира с вътрешни или вътрешногрупови разногласия в рамките на преговарящия екип на една от страните. Вътрешните
различия и недоверие могат да попречат на страните да се отдалечат от „твърдата позиция“
и да преминат към по-гъвкава дискусия и ангажираност. Това е по-подробно разгледано понататък в тази глава. След като процесът премине от фазата на „твърдата позиция“ към фаза
съсредоточена повече върху намирането на решения, помирителят ще разчита почти изцяло
на Отделните срещи.
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Фаза на тестване на реалността
Процесът на помирение се развива от фазата на изграждане на отношения към фаза, в която помирителят се опитва да помогне на страните да преценят вероятността тяхната позиция да бъде приемлива за
другата страна. По същество помирителят подпомага страните в „тестване на реалността“, при което тяхната
гледна точка се оценява от самите тях чрез проверка на разумността и потенциалната приемливост на доводите им за другата страна. Тук помирителят използва своите познания за средата на индустриални отношения в страната, както и знанията си за позициите, възприети от другата страна.
От съществено значение е в тази фаза помирителят да използва неутрален език и да възприеме подход, който улеснява самите страни да работят в процеса на прагматична оценка на собствените си позиции.
Страните не очакват от помирителя да им каже какво не е наред с преговорната им позиция, но очакват
да им се помогне да разберат вероятността да постигнат своите цели, като вземат предвид преобладаващата среда и настройката на другата страна.
Тази фаза на помирение е чувствителна за помирителя и представлява предизвикателство за него. Помирителят се опитва да предизвика страните да преосмислят позицията си и вероятността за постигане на
споразумение. Помирителят в същото време трябва да демонстрира разбиране на това защо и как страните
са възприели съответната позиция и да е съпричастен с пътя, който са следвали, за да стигнат до нея. Полезно е помирителят да планира тази фаза на помирение, като предвиди подходящ език, който да използва при
взаимодействието си със страните. Фрази като: „Разбирам защо го казвате, но...“ и „Това е разбираемо, но
помислили ли сте, че...“, „Чувам какво казвате, но мислите ли, че е вероятно другата страна да се съгласи с
вас?“, могат да бъдат полезно въведение в оспорвана дискусия.
„Тестване на реалността“
Опитвайки се да помогне на страните да преценят реалността на собствената си позиция, помирителят трябва да се опита да обясни на всяка страна, че нейната позиция всъщност не е толкова
вярна, нито толкова идеална, колкото тя твърди, като в същото време показва на всяка страна,
че позицията на другата има известни качества. Целта е да се насърчат страните взаимно да признаят и видят положителни страни в гледните си точки, или поне да разберат причините защо
всяка страна поддържа съответната гледна точка. Този процес на развиване на истинско взаимно
разбиране на позициите и разсъжденията на другата страна може да бъде важна платформа за
убеждаване на страните по пътя към достигане на позиция, която може да е далече от тази, която
понастоящем поддържат.
Това може да бъде много чувствителен етап, в смисъл, че страните могат погрешно да изтълкуват
подхода на помирителя като предизвикателен и пристрастен, а не конструктивен и неутрален. Всъщност, помирителят оспорва позициите на страните и се опитва да ги насърчи да преоценят собствените си гледни точки. Помирителят често ще придвижва този процес чрез поредица от планирани
въпроси. Като започва с въпроси, помирителят избягва пряка и вероятно враждебна конфронтация
със страните. Начинът, по който помирителят задава въпроси, трябва да покаже желание за повече
информация, придобиване на по-добра представа за проблема и намерение да помогне.
Стремейки се да постигне промени в нагласите и позициите на страните, помирителят също така
иска те да започнат да мислят по-рационално. Въпросите могат да се редуват с кратки изявления,
които индиректно повдигат въпроси. Затворените въпроси са особено полезни, за да се научи повече по такива теми като например минали спорове, условия на труд, професионална и организационна структура. Отворените въпроси могат да се използват за предизвикване на съмнение у слушателя, включително съмнения относно точността или изчерпателността на неговата информация
или анализ; те могат също така да подскажат евентуален недостатък в разсъжденията, определен
аспект на въпроса, който не е бил разгледан, или някои силни моменти на другата страна.
Както беше споменато и в Глава 6, помирителят трябва да има предвид, че страните ще търсят
подкрепа от помирителя за техните „позиции“ по даден въпрос. Обикновено помирителят може
да избегне принудата да изрази оценъчно мнение в Съвместна среща с двете страни. В Отделните срещи обаче често се правят по-настоятелни опити да се получи одобрението на помирителя.
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Особено за по-малко опитни ползватели на помирителния процес, ще изглежда съвсем разумно
да поискат от помирителя да изрази своето мнение относно позицията на едната или на другата
страна. Помирителят трябва на всяка цена да се съпротивлява на такива опити и да избягва да
бъде несъзнателно привлечен да прави подобни оценки. И най-незначителния признак на благосклонност от страна на помирителя по отношение на позицията на дадена страна, може да доведе
до това, тази страна изобщо да откаже да отстъпи от своята позиция. Помирителят би могъл да
помогне на страните да разберат, че мнението му/ѝ за предимствата на позицията на едната или
другата страна не е от практическо значение, като се има предвид, че целта на процеса е да се
достигне до споразумение и че страните са тези, които вземат решенията.
През целия процес на помирение може да се наложи помирителят да напомня на страните многократно за естеството на процеса, неговата цел и по-специално – за ролята на помирителя.
Понякога двете страни могат да променят позицията си едновременно. Помирителят може да се
опита да повлияе на една от страните да направи първия ход (това ще бъде страната, която е показала по-отстъпчиво отношение). Ако помирителят успее да повлияе на едната страна да промени
позицията си, то той ще бъде в по-добра позиция да настоява за реципрочно поведение и на другата страна.
Всяка страна претегля различен набор от рискове, в случай, че остане твърдо на своята позиция.
Помирителят трябва да обърне внимание на специфичните опасности, свързани с приемането на
непреклонна позиция. На страните трябва да се посочи, че може да е за предпочитане да отстъпят
малко от първоначалните си цели, отколкото да не постигнат каквото и да било споразумение.
Въздействайки на страните да осъзнаят, че техните искания няма да бъдат изпълнени по начина и
във формата, които желаят, ще ги накара да помислят за наличието на алтернативи.

Фаза на решаване на проблема
Излизайки от фазата на тестване на реалността, помирителят работи със страните, за да проучи обхвата
от възможности, които могат да бъдат определени като потенциални решения на проблема. Някои от идентифицираните варианти няма да бъдат приемливи за нито една страна, а някои ще бъдат приемливи само
за една от страните, но трябва да се търсят онези варианти, които биха могли да са приемливи и за двете
страни. В тази фаза помирителят е този, който научава повече за спора, отколкото която и да е друга присъстваща страна. Когато помирителят е успял да спечели доверието на всяка от страните до степен, в която
те честно работят с помирителя, за да проучат възможните варианти за разрешаване на спора, помирителят
научава все повече и повече за ориентацията и гъвкавостта на двете страни.
В крайна сметка помирителят, достигнал до това ниво на дълбоко разбиране базирано на поверителна
информация, трябва по непредубеден начин да изследва с всяка страна възможни решения, които да са
приемливи и за двете страни.
Представяне на алтернативи
Помирителят се стреми да направи предложения, които могат да бъдат изцяло или частично приемливи за страните. В този момент помирителят трябва да функционира по същество като експерт
по спорните въпроси, като се ангажира със страните по начин, който показва цялостно разбиране
на проблемите.
Когато помирителят поощрява нов подход на мислене, може би ще е полезно да представи анализ
на преговорите и спора. Такъв анализ трябва да включи причините за проблема, кратко описание
на позициите на страните, възможните последици от поддържането на тези позиции и предложение за това, което според помирителя ще придвижи спора към осъществима алтернатива.
Интензивността на договарянето често възпрепятства противниците да се отдръпнат от разгорещената дискусия, да направят пауза и да погледнат нещата отстрани. Способността на помирителя
да предостави тази възможност за размисъл и „стъпка назад“, отличава процеса на помирение от
процеса на пряко договаряне. Тъй като е запознат със спора и етапа, на който той се намира и от
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позицията си на ръководител на процеса, помирителят може да направи това чрез гореспоменатия анализ.
На всеки етап от преговорите, когато помирителят сметне за полезно да представи обобщение на
събитията до момента и анализ на текущото състояние, той/тя трябва да направи това в конструктивен контекст, като посочи възможни пътища, които да се следват, за да се постигне напредък.
При оценката на текущото състояние помирителят не прави оценка на позициите на страните, а ги
представя като характеристика на процеса, преследвайки постигане на съгласие от всички страни
по приемлива крайна позиция.
Целта на оценката на текущото състояние на процеса от помирителя ще бъде да покаже какво
може да е спечелила всяка страна до този момент или да посочи, че е постигнат много слаб напредък и страните трябва да направят по-сериозни усилия. Такава оценка на процеса ще подчертае
също така и последствията от неуспеха да се постигне напредък като механизъм, който да посочи
или да предложи нов подход.
Помирителят може да направи опит да намали относителното значение, което се отдава на определени искания. Намалявайки значението на искането, може да накара страните да не държат
толкова непреклонно на него. Това е много деликатен въпрос. Преговарящите, които са на път да
отстъпят по даден въпрос, трябва да бъдат убедени, че ценностите, на които държат не са застрашени. Такъв е най-често случаят с по-неопитни преговарящи, които са склонни да приравнят намаляването на исканията си с предателство към техните принципи, да не говорим за безпокойството
относно реакциите на хората, които представляват.
С преминаване от пасивната ролята на слушател и задаващ въпроси към тази по-активна роля,
помирителят може да започне да среща сериозни предизвикателства. Страните ще са склонни да
променят позициите си само когато се предлагат реалистични алтернативни решения. В същото
време никой от водещите преговарящи няма да иска да отстъпи от отговорностите, които е поел.
Това е период, пълен с потенциални клопки. Възраженията и идеите на помирителя трябва да
бъдат свежи, навременни, а не повторение на доводи, направени преди.
В хода на отделните срещи помирителят ще предаде позицията на едната страна на другата (с тяхно съгласие). Когато помирителят представя вижданията на другата страна, предизвикателството
е да се гарантира, че помирителят разбира всички последици и усложнения и че се изразява по
ясен и добре обмислен начин. Това предаване на позициите от едната на другата страна е ключова
възможност за помирителя да утвърди доверието и уважението на страните към неговите/нейните
способности. Това уважение към способностите на помирителя е основен градивен елемент във
взаимоотношенията на помирителя със страните и тяхната вяра в ефективността на самия процес.
Тук е важно да се помни, че общата черта на много спорни ситуации е невъзможността на страните да комуникират ефективно помежду си, т.е. невъзможност да се формулира гледище по начин,
който позволява на другата страна да разбере недвусмислено мисълта, за която става въпрос. Често
връзката между страните е такава, че враждебните послания на подсъзнателно ниво или неуместни
забележки могат да усложнят комуникацията. Предизвикателството за помирителя в този случай
е да може да разбере същността на предаденото от една от страните съобщение и да перифразира
или пресъздаде това послание по разбираем начин. Тази възможност за „изпиране“ на езика на
страните е основен начин за помирителя да даде тласък на възможността за решаване на спора.
Когато помирителят се намесва, за да насърчи свежото мислене по даден въпрос или дори обмисляне на нова посока, той/тя трябва да даде възможност на страните на всички етапи да заявят
своите възражения или подкрепа. По този начин помирителят избягва да се ангажира с определен
курс на действие или позиция и ще сведе до минимум риска от това да изпадне в ситуация, в която
е насърчил посока, от която не може да се оттегли с чест и достойнство. Помирителят трябва да
обърне внимание на реакцията на групата, с която разговаря: съдържанието на възраженията ще
покаже какво впечатление прави и как групата приема посоката, която предлага.
Важно е помирителят да продължи да се съсредоточава върху намирането на решения, основаващи
се на готовността на страните да се споразумеят помежду си. Дадена позиция или потенциална посока са от интерес за помирителя само когато съществува възможност страните да се съгласят с тях.
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Фаза на разрешаване
Придвижвайки се към крайната фаза на помирение, помирителят подтиква страните да предложат реалистични потенциални решения или пък прави информирани предложения и на двете страни и иска одобрение да сподели и с двете страни идеи за окончателно разрешаване на проблема.
Общата стратегия за изпълнение на тази фаза на помирение включва: помирителят да посочи поотделно и на двете страни, че той/тя би желал/а да очертае (поверително и без предубеждения към някоя от
страните) предложение за уреждане/предложение за поверително обмисляне от двете страни. След това и
двете страни ще бъдат поканени да отговорят поверително на помирителя.
Помирителят потвърждава поотделно и на двете страни, че ще запази поверителни отговорите им,
освен ако те не потвърдят желанието си да разрешат въпроса по предложената посока на действие.
При такова обстоятелство помирителят ще направи поверително предложение за разрешаване на въпроса.
В случай, че някоя от двете страни или и двете отхвърлят предложението на помирителя, той/тя никога
няма да разкрие отговорите, които е получил/а поверително.
Това позволява на помирителя, по информиран начин (въз основа на опита, натрупан от всичките му
предишни взаимодействия) и въз основа на доверието, което е установил/а, да подтикне към избистряне
на потенциалните решения и да създаде безопасна среда и за двете страни да обмислят възможностите за
уреждане на спора.
Този механизъм трябва да се използва само когато помирителят вярва, че разбира формата на решението, която двете страни биха могли да приемат.
Помирителят се опитва да стигне до момент, в който е формулирано решение, поверително посочено
и от двете страни за приемливо. По принцип помирителят е изключително активен на тази фаза от помирението, намирайки начини да разясни и на двете страни различни конкретни решения на спорните въпроси
и да осигури поверителни реакции и отговори и от двете страни. Чрез този често разширен и повтарящ се
процес помирителят усъвършенства и развива всички възможности за разрешаване, като накрая ще бъде
в състояние да каже на страните дали е възможно споразумение и ако е така, как изглежда то. По подобен
начин, помирителят ще може да посочи на двете страни къде не е възможно да се стигне до споразумение
и основните причини за това. Ясното посочване на страните защо дадено споразумение не е възможно, ще
създаде натиск върху страните да обмислят своите позиции.
„Настроение“ за уреждане
Основна фаза на процеса на преговори е появата на подходящо „настроение“ за уреждане на спора. Помирителят трябва да търси индикации за такова настроение.
Индикатор, че областите на съгласие са достижими, може да бъде когато едната страна признае, че
разбира възгледите изразени от другата страна. Това не означава непременно, че споразумението
е предстоящо, но е знак за признаване и може да предхожда обявяване на промяна на предишните позиции на някоя от страните. По правило помирителят е непрекъснато с изострени сетива по
отношение на настроението и езика на тялото на страните, и винаги трябва да бъде чувствителен
към промени в нагласата на страните. Когато възникне възможност за уреждане или споразумение, помирителят трябва да се съсредоточи върху превръщането на тези индикации в реалност.
Друго доказателство за затваряне на „пропастта“ между страните може да бъде частичното приемане на дадено предложение. Преговарящите обикновено се стремят да не изглеждат твърде
нетърпеливи да уредят спора, но в същото време може и да не искат да направят нищо, което да
обезкуражи другата страна да бъде по-гъвкава и отстъпчива. Затова преговарящите понякога търсят спасение в частичното приемане на предложено решение.
През тази фаза, когато първият ход е на път да бъде направен, помирителят може да помогне на
страните чрез осигуряване на условен отговор. Условният отговор е утвърдителен отговор на
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предложение на помирителя от една от страните в спора, който зависи от това, че другата страна ще
даде подобен отговор или ще направи съответстващ ход. Чрез уреждане на подобен предварителен ангажимент, помирителят може да гарантира на преговарящите от едната страна, че предприемайки първата стъпка, те няма да отслабят позицията си в някоя друга точка. Помирителят може
да увери засегнатата страна, че условният отговор ще остане поверителен за него/нея, докато не
бъде изпълнено условието. По този начин помирителят създава конфиденциална среда, в която
страните показват гъвкавост по въпроси, без по някакъв начин да се накърнява тяхната позиция.
Това е един от основните инструменти на помирителя. Освен че е важен инструмент за търсене на
решения, той също така е важен за препотвърждение, че търсенето на решения няма да засегне
позициите на страните и винаги ще е поверително.
На този етап вниманието трябва да се съсредоточи върху търсенето на възможни условия за компромис. Разсейването от основните проблеми трябва да бъде разгледано бързо и с възможно
най-окончателен резултат. Такива „отвличания на вниманието“ могат да включват опити за възстановяване на проблеми, които са били отстранени, или за повдигане на нови или вторични теми,
които не спомагат за изясняване на проблемите.
Ако е възможно, обсъжданията в Съвместни или Отделни срещи трябва да продължат до постигането на окончателно решение. Ако се разреши отлагане, съществува опасност, „настроението за уреждане“ да отслабне вследствие на изминалото време, или защото страните може да се сблъскат с
отрицателен външен натиск, преди да бъде формулирана цялостната картина на споразумението.
Помирителят насърчава и подпомага страните да разработят собствени решения като изменят
предложения и предлагат други, които могат да осигурят основа за компромис. Помирителят
може, поотделно и поверително (като част от процеса на Отделните срещи) да обсъди с преговарящия екип на една от страните кое от различните възможни решения ще бъде представено на
другата страна.
В крайна сметка може да се наложи да се прибегне до „предложение на помирителя“. Това всъщност
представлява усилие от страна на помирителя да представи окончателен пакет предложения, който
ще разреши спора изцяло или ще реши конкретен проблем, който не може да бъде разрешен.
„Предложението на помирителя“ не може да бъде набор от термини или пакет от предложения,
едностранно разработени от помирителя. Преди да внесе предложенията, помирителят трябва да
предприеме подготвителна работа – да влезе в контакт със страните, за да проучи потенциалното
съдържание на такива предложения. По принцип помирителят не трябва да внася предложения,
ако съществува възможност те да бъдат отхвърлени от единия или другия преговарящ екип. За да
разбере вероятните отговори на своето предложение, помирителят трябва да работи със страните, за да очертае предварително евентуалното им съдържание. Помирителят трябва да проведе
дискусии с всеки от преговарящите екипи поотделно, за да постигне разбиране дали и двата преговарящи екипа ще подкрепят „предложението на помирителя“.
Не се печелят никакви предимства от предложения на помирителя, които не са приемливи за
едната или другата страна. Всъщност, внасянето на предложение, което единият от преговарящите екипи се чувства задължен да отхвърли, може да навреди на търсенето на споразумение.
Внасяйки такова предложение без подкрепа от двете страни, помирителят всъщност е извършил
акт, който най-вероятно е накърнил собствената му/ѝ надеждност и ефективност в процеса.
В много отношения „предложението на помирителя“ е форма на „илюзорни индустриални отношения“. Може за преговарящите екипи да е изгодно определена позиция да се появи като „предложение на помирителя“, а не като предложение на едната или другата страна. Това може да се
случи, когато едната или и двете страни управляват възприятията и разбиранията на заинтересованите страни и доверителите си, така че предложението на помирителя може да бъде средство
за защита на доверието в тях или позицията им в помирението.
Отделно, както бе обсъдено по-горе, когато внася предложения помирителят преследва своя основна цел. Помирителят има само една причина да присъства в спора и тя е да помогне на страните да постигнат споразумение помежду си. Тази цел няма да бъде обслужвана, ако помирителят
дава предложения, които се отхвърлят от страните.
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Фаза на „улавяне“ на съгласието
Основната цел на помирението е да се стигне до момент в процеса, когато са възможни предложения
за решения. Това е основната и желана от вас посока и развиването на необходимите умения и техники за
управление на този аспект на помирението е от първостепенно значение. Способността на помирителя да
улови това, по което страните са съгласни или може да се съгласят и да го предаде на неутрален език на
хартия, е от решаващо значение. След като е слушал страните по време на целия процес, помирителят ще
знае какъв език и условия са приемливи или не и за двете страни. Има случаи, когато използваният език е
единствената бариера и способността на помирителя да изготви споразумение от името на страните, което
е приемливо и за двете страни и е написано на разбираем за тях език, често е от основно значение.

Заключителна фаза
Заключителната фаза на помирителната процедура винаги следва да бъде събиране на страните заедно, за да формулират в присъствието една на друга естеството на постигнатото споразумение или напредък,
или на съгласуваните следващи стъпки. Дори когато не е постигнато споразумение, може да е важно процесът да бъде приключен на Съвместна среща, където помирителят дава на неутрален език обстойно описание
на пречките за намиране на споразумение идентифицирани по време на процеса. Когато не е постигнато
споразумение, помирителят винаги трябва да напомня на страните за своята готовност да ги свика отново,
на който и да е етап в бъдеще, ако двете страни сметнат, че това може да е полезно.

Поглед върху някои предизвикателства в процеса на помирение
По време на помирителния процес помирителят може да се изправи пред определени предизвикателства и трябва да обмисли стратегии за справяне с тях.

Помирение на вътрешногрупови различия
Различията в рамките на една преговаряща група могат да се появят при едната или другата страна,
особено когато присъстват организации представляващи множество категории работници25 или множество заинтересовани страни. Когато договарянето се осъществява на ниво предприятие, по принцип ще има
единство на целта и малко разногласия от страна на ръководството при преговори или помирение. Но в
структури с много представители, от страна на работниците често се случва да се появят противоречиви
приоритети. При преговорите с множество работодатели също може да има подобна липса на хомогенност,
амбиция и приоритет.
Тъй като помирителят се опитва да постигне промени в позицията на дадена страна (например оттегляне, смекчаване на проблемите и видоизменение на други), преговарящият екип е уязвим към създаването
на фракции за и против такива промени. Такова „разделяне“ може да създаде редица групи, или да бъде
ограничено до две основни страни в рамките на един екип за преговори. Каквото и да се случи, помирителят
се съсредоточава върху взаимодействието в преговорния екип, доколкото отрицателното развитие в рамките на групата може да бъде значително препятствие за постигането на споразумение между страните като
цяло. Накратко, това е помирителна процедура в рамките на помирителната процедура.
Осведомеността на помирителите за съществуването на вътрешни или вътрешногрупови търкания и
различия би трябвало да ги накара да бъдат особено внимателни и методични в отношенията си с тази страна. Когато помирителят установи разногласие в един екип за водене на преговори във връзка с посоката, по
която да се поеме, помирителят трябва да се опита да разбере характера на разногласията и да идентифицира има ли фракционна подкрепа за действия, които биха довели до споразумение с другата страна. Когато
малцинствени фракции в екипа се противопоставят на насоки, които имат потенциала да разрешат спора,
помирителят трябва да влезе в контакт с тези фракции в опит да създаде яснота и да насърчи всички заинтересовани страни да оценят предизвикателството да намерят единна позиция в преговорния екип.
Този фокус поставя под натиск групата да разреши вътрешните си противоречия, с цел да
се постигне напредък в цялостния помирителен процес.
25 В този случай „организации с множество представители“ се отнася до организации като например синдикати, които може да
представляват различни категории работници при преговори.
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Справяне с трудни случаи: „Обхватът на помирение“
Важно е помирителят да разбере, че процесът на помирение често се извършва в среда, в която една от
страните или и двете страни нямат ясен ангажимент за постигане на споразумение. Тази глава вече обсъжда
поведенческите модели на страните в различни етапи от помирителния процес. Понякога, обаче, помирителят ще бъде изправен пред страни, които са възприели становище и са се ангажирали с него, независимо от
последствията, заради вярата си в правотата или морала на своята позиция.
Общ пример за такава позиция могат да бъдат споровете за права, когато спорът се корени в прилагането на права, предвидени в закона или в колективен трудов договор, или в тълкуването на правни разпоредби, или клаузи в колективен трудов договор. Прилагането на закона или на съществуващия колективен
трудов договор не е област на договаряне и затова първото предизвикателство за помирителя в такъв случай е да се определи обхватът на помирителната процедура. Имайки предвид, че функцията на помирителя
е само да съдейства на страните да постигнат споразумение помежду си, обхватът на помирението е тази
област на взаимодействие/ангажимент, която ще разреши конфликта, ако води до споразумение. Малко е
вероятно една страна да приеме доброволно споразумение в неин ущърб по въпрос, основан на утвърдени
права. Поради това процесът на помирение е съсредоточен върху практическите възможности за уреждане.
Помирението не е форумът, чрез който страните имат право да очакват защита от закона. Това обикновено
се очаква от трудовите или граждански съдилища.
Следователно помирителят (по-специално при спорове, основаващи се на права), понякога трябва да
помогне на страните да насочат диалога си към друг форум, който е подходящ за решаване на въпрос, неподлежащ на съгласие между тях. Ако една от страните или и двете се чувстват изцяло ангажирани с позиция,
произтичаща от тяхното тълкуване на закона или на колективен трудов договор и искат другата страна да
приеме това тълкуване, твърде е вероятно спорът да изисква съдебно решение или арбитраж, за да бъде
финализиран. Ролята на помирителя може да бъде ограничена само до подпомагане на страните да намерят
начин да запазят мира или „статуквото“ в периода преди да се състои съдебно изслушване и решение или
арбитраж.
Важно за помирителя е по всяко време да е наясно с нагласата на страните и постоянно да оценява
обхвата и ролята на помирението в спора. Помирителят може да предложи области за съгласие и да очертае
потенциалните последици от неуспеха да се постигне съгласие по въпроса, но в крайна сметка е необходимо
страните да разберат преимуществата от постигането на споразумение, за да може помирението да бъде от
помощ при решаването на проблема.
Помирителят не е инспектор по труда или съдия и винаги трябва да остане съсредоточен върху ролята
си на помирител, която е да помага на страните да намерят съгласие помежду си. Съществуват възможности,
когато помирителят може да съдейства на страните да обмислят предимството от постигане на споразумение като алтернатива на придвижване на спора към граждански или трудов съд и помирителят винаги
трябва да е фокусиран върху идентифицирането на тази възможност.

Спорове, базирани на факти и натиск върху помирителя да приеме определени роли
Споровете често могат да възникнат в ситуации, в които страните не са съгласни по съществените факти в дадена ситуация. Например страните могат да спорят относно възможността на бизнеса да си позволи
увеличение на заплатите, което се търси от работниците, а работодателят да твърди, че бизнесът е губещ и
не е в състояние да плаща по-високи заплати. Това в трудовите правоотношения е еквивалент на спора дали
слънцето изгрява сутрин. Въпросът може да бъде обсъждан и дори съгласуван между страните и независимо
от споразумението на страните, слънцето ще продължи да изгрява на сутринта. По същия начин аргументът,
основаващ се на фактите за рентабилността на даден бизнес е излишно упражнение, защото въпросът за
рентабилността е факт.
При такива обстоятелства помирителят може да бъде изкушен да се постави в ролята на оценител на
фактите. Това решение е важно за помирителя. Ако помирителят е уверен, че въпросът ще бъде разрешен
без обида и озлобление, на базата на валидиране или проверка на фактическите обстоятелства, тогава последствията от възприемане на такава роля няма да са големи. Ако обаче установяването на факти може да
доведе до по-нататъшен диалог и дискусия, помирителят може да обмисли да насърчи страните да осигурят
независима проверка на фактите и да ограничат преговорите до това, което действително подлежи на дого-
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варяне и компромис. При такива обстоятелства, и в дадения пример, независима проверка на финансовото
състояние на предприятието може да бъде осигурена чрез ангажиране на финансов експерт, за да направи
обективна и независима оценка на фактите за рентабилността на компанията. Подобен подход запазва във
всяко отношение ролята на помирителя като фасилитатор (улеснител) на споразумението, а не като арбитър
на фактите.
Помирителите често ще се занимават със спорове, при които позициите на страните са формирани от
различни разбирания за фактическите обстоятелства. Например когато един синдикат търси признание от
страна на работодателя за целите на договарянето, работодателят може да не приеме твърденията на синдиката относно силата на членската му маса. В такъв случай, по различни причини, синдикатът може да не
иска да информира работодателя за подробностите относно отделните членове. Помирителят може да обмисли да възприеме ролята на поверителен оценител на данните за членската маса на синдиката, за да даде
възможност на страните да постигнат съгласие по централния въпрос – дали работодателят ще „признае“
този синдикат за представител на работниците за целите на преговорите и договарянето. Това е значително
решение за помирителя и решаващият фактор често ще е дали след като бъде установено определено ниво
на членство, работодателят ще е готов да гарантира, че спорът ще бъде решен. В крайна сметка помирителят
би могъл да ограничи ролята си на посредник в диалога и да помогне на страните да разберат значението
на независимата проверка на спорните факти. Когато и двете страни приемат важността на независимата
проверка на фактите, помирителят може, разбира се, да съдейства на страните при намирането на лице или
орган, които да осигурят тази проверка.
Често се случва в спорове, възникнали от оплаквания повдигнати от отделни работници, страните да
разбират фактите по проблема (които по принцип са исторически) по различен начин. Тази разлика в разбирането често е основната причина, поради която оплакването се разраства в спор. Следователно преди
разрешаването на спора може да е необходимо да се установят фактите назад във времето по надежден и
обективен начин. Помирителят отново трябва добре да обмисли рисковете, свързани с приемането на ролята на проверяващ и удостоверяващ фактите. Често помирителят рискува да успее като проверител на фактите, но по време на процеса да стане непригоден като безпристрастен помирител на спора. Помирителят ще
постъпи по-мъдро ако помогне на страните да намерят начин за проверка на фактите като използват трета
страна, ако е необходимо. Така би се запазил като надежден посредник за контакти, диалог и преговори
между страните.
По подобен начин, особено в трудни спорове, страните могат да поискат от помирителя да приеме ролята на посредник-арбитър. Тази роля изисква от помирителя да се опита да улесни постигането на споразумение между страните, но ако това не стане, да издаде арбитражно решение по спорния въпрос. Този процес
предлага сигурно средство за разрешаване на спора чрез арбитраж. Рискът за помирителя тук е, че едната
страна може да не е доволна от съдържанието на арбитражното решение и може да изрази негодувание,
че помирителят действа като арбитър. Всяка ситуация, при която има възможност помирителят да поеме
ролята на посредник-арбитър в „междинния“ процес, трябва да бъде разгледана внимателно по отношение
на потенциалната опасност за помирителя да бъде възприет като пристрастен и неподходящ за процеса на
помирение. Всъщност, ако страните вярват, че участват в ангажимент, в който помирителят може да стане арбитър, те вероятно ще бъдат предпазливи и не толкова открити с него. В повечето случаи страните описват
позицията си на арбитър по много по-различен начин, отколкото при конфиденциален диалог с помирител.
Процесът на помирение може да бъде увреден от предпазливостта на страните. Като цяло, помирителите
би трябвало да оценяват високо своя професионален актив и да държат страните да ги възприемат като
безпристрастни, така че не би трябвало да се съгласяват да приемат роли, които са насочени към вземане на
решения или арбитраж.
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Стачки и локаути
В ситуация на стачка или локаут, законите и административните договорености на дадена държава ще
определят възможностите за помирителя да се включи в спор. В някои държави законът определя обхвата
на участието в помирителна процедура в ситуации на стачка или локаут, включително дава предписание за
времето за такова участие. В други страни подбора на времето, дори и в такива ситуации, остава въпрос на
решение от страна на помирителя или е продиктувано от времето на доброволно сезиране на страните.
Помирителят трябва винаги да обмисля поведението си и как то се възприема от страните и техните
доверители. В този смисъл, когато тече или се предвижда стачка или локаут, вниманието на засегнатите
лица към спора ще бъде повишено и следователно всички мерки предприети от помирителя трябва да се
обмислят както по отношение на тяхната ефективност за спорните въпроси, така и по отношение на възприятията на всички участници.
Фактът, че се предвижда провеждането на стачка или локаут, променя динамиката на даден спор, доколкото едната или и двете страни са посочили, че са готови да инвестират значително в спечелването на
спора. При работниците инвестицията може да включва загуба на заплати, а при работодателите инвестицията обикновено включва загуба на продукция, печалба или непрекъснатост на производството. Помирителят трябва да разбира променящата се динамика в ситуация на стачка или локаут. Той/тя трябва да поддържа неофициален диалог с основните представители на спорещите страни, за да има постоянна и актуална
информация за настроенията на страните. Само по този начин помирителят може да улучи точния момент, в
който да се опита да повлияе на страните да постигнат споразумение чрез помирение.
Подобен опит обикновено възниква или по искане на страните, или в отговор на покана от помирителя
към страните да присъстват на помирителна процедура, когато това е разрешено от законите на държавата.
И в двата случая помирителят трябва да е в близък контакт с ключови участници на неформално равнище,
така че да не позволи неочаквано развитие на нещата.
Фактът, дали стачката или локаутът са предстоящи или действително се случват не засяга основната
цел на помирителя, която е да улесни страните да намерят съгласие помежду си. Най-добрата среда за постигане на споразумение е там, където страните виждат ползата от намирането на съгласие чрез диалог.
Предизвикателството за помирителя в ситуация на засилен конфликт е да остане достатъчно ангажиран с всички страни, така че когато възникне възможност за постигане на напредък чрез диалог, помирението да бъде навременно и координирано.
Решенията на помирителя се диктуват от нагласите на страните докато се развива ситуацията на стачка
или локаут. В ситуация на стачка например е вероятно помирителят да наблюдава цял цикъл от развитие на
настроенията на двете страни: от възгледите им преди да се вземе решение за предприемане на индустриални действия; през процеса на вземане на решението; през периода на отброяване на дните до стачката/
локаута; началото на стачката/локаута и през целия период на провеждане на стачката/локаута. С разгръщането на този цикъл от събития, настроението и разположението на страните вероятно ще се променя, а
помирителят трябва да се съсредоточи върху определянето на момента, в който двете страни са оптимално
готови да се включат в процес на помирение.
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Глава 8 – Помирителни техники и стилове
(Сглобяване на частите)

Лич ност

Проц ес

Хора
Про блем
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Глава 8 – Помирителни техники и стилове
Тази глава обединява много от това, което вече беше обсъдено в предишните глави. Тук разглеждаме
как да „сглобим“ уменията и качествата на помирителя и инструментите на процеса, за да се справим с хората и проблемите, които се явяват в помирението. Трябва да бъде ясно обаче, че предоставянето на помирение отразява личността и характеристиките на отделния помирител. Помирителят развива своя личен стил
на помирение. Не съществува „правилен“ стил за помирител; съществуват ключови аспекти на ролята на
помирителя, свързани с принципите на безпристрастност, поверителност и ангажираност, които не са приспособими на базата на стил или личност.
Важен фактор за развитието на помирителя е да се учи от хората с повече опит, но най-важното, което помирителите трябва да разберат е, че тяхната индивидуалност ще бъде в основата на подхода им към помирението.

Техники и роли
Хора
Като помирител ще трябва да разработите техники за справяне с хората, участващи в процеса – ще
трябва да ги доведете на масата за преговори и да ги задържите там, ще трябва да управлявате отношения,
нагласи, трудни хора, и да ги убедите в стойността на процеса. Помирителят използва своите умения за комуникация и изграждане на отношения, както и процеса на помирение, за да спечели доверието и да разбере
хората участващи в процеса.
Комуникативните умения, разгледани другаде в това Ръководство и тяхното прилагане, са от ключово
значение за справянето със страните. Независимо дали страните участват в помирението доброволно или
задължително, отношението им към помирителя ще бъде силно повлияно от отношението и поведението
на помирителя по време на помирителната процедура. То също така ще бъде повлияно от личната репутация на помирителя и от предишните отношения на страните с този помирител и с помирителната служба
като цяло.

Проблем
Помирителят трябва да намери начини за разбиране и справяне с понякога сложни проблеми и да използва процеса, за да открои ясно тези проблеми още от самото начало. Помирителят трябва да ги разбие
на управляеми части, ако е необходимо и възможно, и след това да разшири дискусията около проблема, за
да идентифицира и разгледа алтернативи и възможни решения, както и да се стреми да разбере всички проблеми скрити под повърхността. Като помирител вие участвате в подпомагането на страните при вземането
на решения, където има избор между няколко алтернативи, а една от целите на помирението е да спомогне
за генериране на тези възможни алтернативи.

Процес
Помирителят контролира и управлява процеса на помирение като двигател, чрез който може да мотивира страните да проучат възможности за решение чрез идентифициране и разглеждане на варианти и нови
перспективи. Ключовите аспекти на управлението на процеса се отнасят до времето и добрата преценка на
помирителя и абсолютното съзнание за необходимостта от безпристрастност, обективност и конфиденциалност.
Основните фактори оказващи влияние на страните по време на помирението са личния, социалния,
политически и икономически натиск, пред които са изправени. Помирителят трябва да е наясно и да използва тези влияния, за да упражнява натиск върху страните по време на процеса на помирение – това
представлява личния натиск, който помирителят може да окаже и е от съществено значение за процеса
на помирение.
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Социалният и политически натиск са давлението, което оказват външни източници, като например политическата среда (включително политици, организации на работодателите и синдикати) и общественото
възприятие (особено в случаите, когато се засегнати основни услуги).
Икономическият натиск се отнася до преговорната сила на страните; как силата на страните може да
окаже силно влияние върху резултата и способността на помирителя да окаже лично давление върху едната
или другата страна.
Като помирител, част от натиска, който упражнявате, може да изисква от вас да бъдете откровени в
контактите си, но винаги с цел да създадете условия за обмисляне на алтернативи, като се стремите към
възможно споразумение между страните.

Личност на помирителя
Като помирител вие имате много роли и функции:
Управляващ дискусиите – като помирител ще трябва да управлявате дискусиите между страните и
да ги държите на верния път. Да се поддържат страните фокусирани върху проблема може да бъде трудна
задача в една емоционална среда.
Предпазен клапан за страните – когато страните искат да изпуснат пара или да насочат негодуванието си към някого, вие може да бъдете тази „мишена“, като това ще спомогне за справяне и премахване на
емоциите от дискусията.
Комуникативна връзка между страните – това е много важен аспект от работата на помирителя и
изисква отлични комуникативни умения, както беше посочено в предишните глави на това Ръководство.
Използвайки Отделните срещи и „изпиране“ на езика, вие можете да помогнете на страните да се фокусират
по-скоро върху проблема, отколкото върху хората.
Убеждаващ страните – използвайки влиянието си върху страните и доверието, което сте развили, вие
можете да ги убедите да погледнат нещата от определена гледна точка или да предприемат действия.
Разпитващ/сондиращ мнения – можете да изпробвате реакциите на страните на предложенията без да
се засягат и да им осигурите безопасна среда, за да проучат възможни решения, без да се ангажират с тях.
Доставчик на информация и идеи – можете да предоставите информация на страните – например
предишни случаи, които са довели до арбитраж или настоящи практики в даден отрасъл. Можете да предоставите идеи за решаване на проблемите и нова перспектива за проблема.
Резонатор/проверяващ реалността – можете да помогнете на страните да „проверят реалността“ на
позицията си или да им дадете възможност да изразят свои идеи за решение, без да позволявате другата
страна да знае какво мислят.
Защитник/сигурен помощник – можете да позволите на страните да ви представят основната си позиция, без да я разкриват на другата страна – така ще разберете доколко позициите на страните са раздалечени
и дали са твърде далече една от друга, за да се стигне до споразумение. Тъй като това се случва в обстановка
на конфиденциалност, страните могат да комуникират открито с помирителя, но това може да стане само
ако между тях и него има изградено доверие.
Стимулатор на промяна на мнението/позицията/гледната точка – помирителят може да помогне
на страните да се придвижат напред, като намери начин да формулира или укрепи някои идеи, които те могат да имат във връзка с алтернативни варианти. Понякога идеите са налице, но страните не са достатъчно
уверени или достатъчно опитни, за да ги оформят, а помирителят може да им помогне в това.
Съпричастен слушател – понякога страните се нуждаят от съпричастен слушател на тяхното неудовлетворение – това може не само да помогне за изграждането на доверие, но и да им помогне да се насочат
по-бързо към обмислянето на алтернативи, след като почувстват, че са били чути.
„Ковач на думи“ – едно от най-важните умения/роли на помирителя е способността му/ѝ да улови и
предаде съгласието на страните с яснота и език, който да се хареса на всички страни и на хората, които те
представляват. Да можеш да уловиш основите и да премахнеш всяка пристрастност или емоция от използвания език е основно умение и ролята на помирителя в това отношение може да придвижи процеса напред
по начини, които много други роли не могат.
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Оценител/проверител/напътстващ – помирителят може да помогне на страните да оценят позициите си чрез разпитване и да прецени възможните алтернативи чрез решаване на отделни проблеми заедно
с тях. Помирителят може да предостави напътствия, понякога базирани на резултатите от предишни случаи,
но и въз основа на това как той/тя чувства, че другата страна може да реагира на някои предложения. Поддържането на поверителност и безпристрастност е особено важно при тази роля.
Застъпник на решенията – едно от предизвикателствата на помирителя е да разберете кога една
страна или и двете са достигнали до точка, от която няма да отстъпят повече по конкретен въпрос. Тук помирителят трябва да е в състояние да съобщи това на другата страна и да ѝ помогне да разгледа достойнствата
на тази крайна позиция, вместо да се премине към друг форум/инстанция. Когато се получи такава ситуация,
помирителят най-вероятно ще трябва да бъде настоятелен, за да се увери, че едната страна разбира, че другата е направила окончателното си предложение и то е най-доброто налично предложение.
Спасител на достойнството на страните – понякога при помирение, едната или и двете страни не
искат да губят имидж и/или доверителите им да решат, че са се предали/отстъпили твърде лесно. Помирителят може да се опита да намери начини да се справи с това като помогне на страните да намерят език
на споразумението, който създава по-добро впечатление за баланс, или като представи свое предложение.
Така няма да изглежда, че страните сами са се предали или отстъпили.
Инструктор – помирителят може да бъде инструктор за тези, които не познават добре процеса или
не са убедени в неговите качества, като напътства едната или и двете страни стъпка по стъпка по време на
целия процес.
Вие няма да бъдете всички тези неща през цялото време, но през цялата си кариера ще
трябва да се адаптирате към тези роли от време на време и да превключвате между тях, когато
ситуацията го изисква.
Таблицата за решаване на проблеми в края на тази глава предлага някои начини за справяне с конкретни проблеми, които могат да възникнат. Все пак въображението и иновативната мисъл на помирителя
винаги трябва да са налице. Предложенията тук са предназначени по-скоро да стимулират помирителя да
размишлява по проблемите, отколкото да представят ограничен списък с решения.

Справяне с трудни хора
Едно от основните предизвикателства, с които ще се сблъска помирителя е да се справя с трудни хора.
Но може би няма такова нещо като трудни хора, а просто зле подготвени помирители. Най-доброто средство
за справяне с подобни хора е помирителите да се стремят да разберат какво може да се крие зад трудната
личност и отношение; да разберат какво мотивира хората и какво може да ги раздразни в преговори или
други социални отношения.
Това Ръководство не може да включи дори част от мисленето и изследванията в тази област, но авторите посочват две области на изследване и коментар във връзка със стила на преговорите и начините на
учене. Разбирането за стила на преговорите ви помага да се справите с хората, с които работите по време на
помирението, а познаването на начините на учене/възприемане може да помогне на помирителя да разбере
как да подходи към различни хора в областта на решаването на проблеми.

Работа с хора
Четири типа личности/Социални типове личности
През 1984 г. психолозите Дейвид Мерил и Роджър Рейд публикуват „Лични стилове и ефективно изпълнение“. В книгата те твърдят, че има четири социални стила, които влияят върху начина, по който хората си взаимодействат помежду си. Поведенческите стилове се влияят от две
измерения: настоятелност/самоувереност или степен на твърдост/убедителност в поведението
и отзивчивост или степента, в която поведението е емоционално изразено.

84

Водач/Ръководител – този тип личности са самоуверени и неподатливи; те са нетърпеливи, непреклонни, обичат да контролират и са лоши слушатели. Използването на факти и логика
е най-доброто за тях, а личните гаранции и препоръки не са ефективни.
Експресивен тип/Социализатор – този тип личности са едновременно твърди и податливи, както и отзивчиви. Те обръщат повече внимание на взаимоотношенията, отколкото на
задачите. Вниманието им се задържа за кратко и затова за тях ще е полезно редовното обобщаване.
Дружелюбен/Подкрепящ – този тип човек не е самоуверен, а отзивчив; той е ориентиран
към екипа, а не насочен към целта и реагира добре на лични уверения.
Аналитичен/Клиницист – този тип личности не са нито самоуверени, нито податливи, а се
считат за рационални и оказващи съдействие. Като такива са по-отворени към логиката, фактите и писмените подробности.
Полезно за помирителя: може да бъде полезно да имате някаква представа за типа личност. Например Водачът ще реагира добре на фактите и логиката, а помирителят ще трябва да
бъде настоятелен с този тип човек. Други в групата могат да реагират по-добре на развитието
на личните отношения и на уверения. Важното за помирителя е да разпознае какво стимулира
хората; това, което работи за един член на групата по отношение на постигането на напредък за
уреждане на спора, може да не работи за другите.

Решаване на проблеми с хората
Четирите типа на учещи/възприемащи хора
В средата на 70-те години Питър Хъни и Алън Мъмфорд адаптират модела на Дейвид Колб
„Учене чрез опит“ за работа с група средни и висши мениджъри. Те публикуват версията си на
модела в „Наръчник на стиловете на учене“ през 1982 г. и „Използване на вашите стилове на
учене“ през 1983 г.
Хъни и Мъмфорд очертават четири типа на учещи/възприемащи хора, според това какви
са били естествените им предпочитания на четирите етапа. Хъни и Мъмфорд ги наричат Активист, Рефлектор, Теоретик и Прагматик и ги определят както следва:
Активисти: тези, които обичат да се потопят изцяло в нови преживявания и които първо
действат и после мислят за последиците.
Рефлектори: тези, които обичат да стоят настрана и да наблюдават, и които са склонни да
бъдат предпазливи, докато не разполагат с всички факти.
Теоретици: тези, които обичат да обмислят проблемите логично; интересуват се от основни хипотези, принципи, теории, модели и системи.
Прагматици: тези, които обичат да прилагат теориите на практика и които не издържат на
продължителни дискусии.
Полезно за помирителя: Хората имат различни начини на усвояване и приемане на нови
аргументи и перспективи – някои преговарящи са по-отворени към нови идеи, някои трябва да
обмислят предложенията и не искат да действат прибързано, някои искат да работят по всяко
предложение, за да разберат накъде ще ги отведе, а други искат да видят дали предложението
ще работи, преди да го приемат. От гледна точка на помирителя, при решаването на проблеми
с преговарящите и групите, той/тя трябва да е наясно, че е вероятно в групата да има различни
видове „учещи се от опита“ или дисбаланс между тях, което при някои може да изисква да се
постави по-голямо ударение върху фактите или логиката при излагането на дадена перспектива, а при други – не. Когато има превес на прагматиците в групата, помирителят може да прибегне до случаи, показващи къде подобно решение е сработило преди.
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Стилове на помирение
След като разгледахме много от различните техники/роли, които могат да бъдат използвани в помирителната процедура, сега ще разгледаме някои от стиловете на помирение, които са идентифицирани в тази
област и връзките им с тези техники/роли.
Важно е да се отбележи, че помирителите използват разнообразни роли и стилове в процеса на помирение и когато говорим за личния стил на помирителя, ние наистина се позоваваме на този набор от роли и стилове, с които помирителят се чувства удобно и убедително може
да прилага в помирителната процедура.
Традиционните класификации на начините за намеса от трети страни посочват три основни категории
стилове:
Улесняващ: когато третата страна (помирител/посредник) управлява процес, който помага на страните
да постигнат взаимно приемливо решение, без да дават препоръки, съвети или прогнози за последствията
в алтернативен форум. Не се изисква опит в областта на спора.
Оценяващ: когато трета страна (помирител/посредник) помага на страните да постигнат решение, като
посочва слабостите на техните случаи и предсказва какво може да реши алтернативен форум (граждански
или трудов съд) във връзка с разрешаването на спора. Това изисква някои специфични познания от областта
на трудовото законодателство и съдебната практика.
Трансформиращ: когато трета страна (помирител/посредник) предоставя правомощия на страните и
се стреми да им съдейства да приемат нуждите, интересите и ценностите на другата страна в даден момент.
Както предполага името, този стил разчита на факта, че взаимоотношенията и взаимното разбиране на страните могат да се трансформират по време на процеса.
В своето изследване на оперативните помирителни стилове Дикс идентифицира три широки роли на
помирителите:26
Рефлексивната роля „е свързана с реагиране на нуждите на страните и установяване на положителни
работни отношения“.
Информационната роля „включва изясняване на подробностите по даден случай и предоставяне на
фактическа информация на страните“.
Ролята на съществено участие/ангажимент се стреми „да намали разликата в позициите на страните
и да ускори уреждането на спора“.
Полезно е да видим къде ролите, очертани по-горе, попадат във всяка от тези три широки роли. Някои
роли могат да включват повече от една от трите, тъй като акцентът или тежестта, които помирителите поставят върху използването на тези роли/техники, ще зависи от личния им стил (вж. Таблица 3 по-долу).

26 Неотдавнашно проучване на група помирители, участващи в отделни случаи на спорове за трудови права, беше проведено от
Гил Дикс за ACAS (Британска консултативна, помирителна и арбитражна служба). Макар че това е много специфично проучване на
определена група помирители, моделите могат да се адаптират и да обхванат цялата сфера на помирение, за да се вземе предвид
ролята и стила на помирителите. Това изследване се основава единствено на интервюта с помирителите и разсъжденията им
относно техните роли, като изводите по отношение на използваните модели се правят от автора.
Dix, Gill, „Работа със стил: Работата на помирителя на ACAS в случаи на индивидуални трудови права“. Тази статия е адаптирана
от глава в Towers, B. и Brow, W. (eds.) (2000) „Трудови отношения във Великобритания: 25 години Консултативна, Помирителна и
Арбитражна служба“ (Oxford, Blackwell).
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Таблица 3: Поставяне на под-ролите в контекст
Роля

Рефлексивна роля

Информационна роля

Роля на съществено
участие

Под-роли

Управляващ дискусиите;
Предпазен клапан;

Управляващ дискусиите;
Комуникативна връзка;

Управляващ дискусиите;

Защитник/
сигурен помощник;

Убеждаващ;

Съпричастен слушател;
Спасител на имиджа;
Инструктор.

Доставчик на
информация/идеи;
Резонатор/проверяващ
реалността;
Стимулатор на промяна;
„Ковач на думи“;
Оценяващ/напътстващ.

Убеждаващ;
Разпитващ/сондиращ;
Резонатор/
проверяващ реалността;
Стимулатор на промяна;
„Ковач на думи“;
Оценяващ/напътстващ;
Застъпник на решения

Тези три широки стила се смятат за „континуум (непрекъснат процес) между две крайности“27
Реактивно-проактивен стил – този стил е „континуум описващ степента, в която помирителите са активни и упорити при инициирането и реагирането на контакти със страните“.
Предаващ послания/Въздействащ – този стил „се отнася в по-голяма степен до целта за помирението. ... Някои помирители виждат ролята си предимно като носители на послания“.
Пасивно-убедителен стил – който е свързан с нивото на настоятелност на помирителя, когато се стреми да повлияе на страните в даден спор.
Някои помирители са по-реактивни, а други са по-проактивни. Някои помирители просто предават информация, докато други се стремят да използват тази (и друга) информация, за да повлияят на страните
да се придвижат към решение. Някои помирители управляват процеса по такъв начин, че да позволят на
страните да намерят алтернативи; други се стремят да принудят страните да обмислят своите позиции и
потенциалните последици от тяхното поддържане.
Повечето помирители се движат по тези континууми и ползват различни стилове дори в един и същ
случай, защото един помирител трябва да приспособи своя стил към обстоятелствата на спора, който е динамичен, променлив и рядко с известен край.
Всеки случай има своя собствена динамика, където понякога фокусът е върху хората, понякога върху
проблема, понякога върху процеса, а понякога и върху трите. Независимо от начина, по който действат, помирителите трябва да се стремят към самоусъвършенстване и адаптивност във всички роли и стилове, които
те убедително играят.
Различни видове спорове, различни стилове?
При разглеждане дали помирителят ще използва различни стилове, когато се занимава с двата вида
трудови спорове идентифицирани по-рано в това ръководство (а именно основани на интереси и основани
на права), е вероятно Оценяващата/ Информационната роля и стилът на Предаващия послание/Влияещия
би бил най-подходящ за спорове основаващи се на права, но това не изключва необходимостта от използване на други роли и стилове, според това, което е подходящо за случая. Също така докато Улесняващата/
Рефлексивната роля и ролята на Трансформиращ/Съществен участник, и техните съответни стилове биха
били най-подходящи за спорове основаващи се на интереси, няма начин да се определят конкретни стилове
и роли за конкретни типове спорове, тъй като всички случаи са по някакъв начин различни. Понякога проблемите са много сходни, а хората не са, и обратно, но в крайна сметка помирителят трябва да приспособи
своя стил според ситуацията.
27 Виж бележка под линия 26
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Процес – процедури – точното време

Обяснете процеса и последствията
от повишаване очакванията на
другата страна

Една от страните иска да заяви
окончателна позиция твърде рано

Хора – справяне с трудни хора

Инструктор

Съветник

„Ковач на думи“

Съветник

Убеждаващ

Защитник на решения

Оценяващ

Управляващ дискусиите

Разпитващ/сондиращ

Проблем

Хора – мандат

Убеждаващ

Убеждаващ

Управляващ дискусиите

Стимулатор

Хора – нагласи

Проблем

Уловете договореното до този
Проблем –разбиване на части
момент и потърсете съгласие
останалата част да отиде на арбитраж
или за мнение и преглед от експерт

Директен ангажимент с групата

Частна среща с един говорител;

Вижте дали една страна може да
вземе потенциално решение за
разглеждане и одобрение

Отложете срещата и кажете на
страните да се върнат с мандат;

Открийте защо въпросът е толкова
важен

Насърчете страните да се занимаят
с въпроса;

Поискайте съгласие да се занимаете
с въпроса по-нататък

Опитайте да преместите фокуса
върху текущия проблем;

Проверяващ реалността

Проблем – въпроси скрити под
повърхността
Разпитващ/сондиращ

Управляващ дискусиите

Роля изпълнявана от помирителя

Хора – нагласи

Върху какво да е фокусът

Процесът е стигнал дотам, докъдето
може

Вътрешногрупови проблеми

Говорителите не изглежда да имат
мандат за придвижване напред

Отказ да се обсъжда каквото и да
било преди да се разреши даден
въпрос

Недоверие, залегнало в миналото
или неразрешени въпроси

Проверете реалността на позициите
в Отделни срещи;

Липса на придвижване от двете
страни
Проведете Частни срещи, ако сте
сигурни в резултата

Възможно решение/я

Проблем

Таблица 4: Отстраняване на проблеми при помирението
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Потърсете съгласие за назначаване
на независим експерт, който да
верифицира фактите
Обърнете внимание на въпроса
твърдо, но предпазливо

Някой не се държи конструктивно

Фокусирайте се върху въпросите

Нужно е да сондирате и да разкриете
причините;

Може да поговорите за успешни
предишни случаи

Една от страните не е убедена от
фактическите аргументи на другата

Високи нива на недоверие

Проблем – разделен на малки части,
с които да се справите

Проблем – специфика

Върху какво да е фокусът

Стимулиращ

Процес

Хора

Съветник

Убеждаващ

Спасител на имиджа

Съветник

Решаващ проблеми

Сондиращ/Разпитващ

Проблем
Проблем

Управляващ дискусиите

Хора

Управляващ дискусиите

Убеждаващ

Инструктор

Разпитващ

Управляващ дискусии

Решаващ проблеми

Стимулатор

Проверяващ реалността

„Ковач на думи“

Разпитващ/Сондиращ

Роля изпълнявана от помирителя

Хора

Нужно е да им помогнете да разберат Хора
процеса
Процес

В противен случай разделете
проблема на части

Разделете екипите по групи, където е
практически полезно и осъществимо;

Получете съгласието на двете страни
проблемът да се раздроби;

Една от страните не иска да присъства Нужно е да я убедите в стойността
на процеса;

Една от страните е много неопитна

Твърде много въпроси

Опитайте се ясно да разберете за
какво говорят – по възможност на
хартия;

Една страна или и двете загатват, че
може да променят позицията си за
една област/по един въпрос
Преговорете възможностите със
страната – ясно и стъпка по стъпка

Възможно решение/я

Проблем
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Глава 9 – Принос към предотвратяване на спорове
(Как могат помирителите да съдействат извън дадена спорна ситуация?)
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Глава 9 – Принос към предотвратяване на спорове
Осъществяването на помирение често се оприличава на „пожарна служба“ – обикновено се активира
само когато нещо се е объркало или има спор, или вероятност за спор. Все по-често социалните партньори
и държавите разработват отговори на въпроси, свързани с индустриални отношения от положителна гледна
точка, и се опитват да се справят по проактивно-позитивен начин с причините за конфликт и с факторите,
водещи до спорове.
Поради привилегирования им достъп до вътрешния механизъм на помирителните процеси в организациите, помирителите и помирителните служби са особено добре поставени, за да могат да допринесат за
разработването на положителни стратегии за предотвратяването на конфликти на работното място.
Все по-често държавните организации осигуряващи помирение разработват солидни механизми и
услуги, които пряко влияят на взаимоотношенията на работното място. Дейностите в това отношение по
принцип попадат в обхвата на Консултантските услуги, Политики на работното място и Образователни/информационни услуги.

Консултантски услуги
Често постоянният конфликт в една организация може да сочи към основен проблем – отношенията
между страните. Има моменти, в които помирителите са в състояние да открият характера на тези проблеми
във взаимоотношенията и могат да инициират дейност или проект, чрез които да потърсят разрешаване на
проблема на по-дългосрочна основа, отколкото може да позволи процесът на помирение.
Обикновено помирителят няма да е в позицията да разшири дебата в дадена ситуация, за да обхване
разсъжденията и на двете страни относно естеството на техните отношения и как самата химия на отношенията вероятно е довела до конфликт и невъзможност за ефективно разрешаване на проблемите. В ситуация на спор, приоритет за помирителя е да разгледа спорния въпрос и да помогне на страните да намерят
споразумение, което да възстанови равновесието на работното място.
Помирителят трябва да осъзнае, че се придава значителна стойност на предоставянето на услугата и
постигането на трайни решения, когато той/тя, като експерт в областта се ангажира със страните да разсъждава какво се е случило и да проучи до каква степен поведението и действията на страните са допринесли за
развитието на спорните ситуации.
Поради тази причина в много държави идеята за предоставяне на консултантски услуги и услуги в помощ на трудовите отношения, става все по-основен елемент от опитите на държавата да помага на страните
да предотвратяват спорове, преди те да причинят дестабилизация на страните и икономиката като цяло.
Консултантските услуги често са взаимосвързани с предоставяните от държавата услуги за помирение (напр.
те се настаняват в една и съща организация), предоставяйки на страните експертен ресурс с подходящи умения и опит, за да проучат собствените си взаимоотношения и да разработят действия и стратегии за подобряване на тези взаимоотношения, което да доведе до конструктивен ангажимент между страните и по-добро функциониране на организациите.
Общите услуги в това отношение предвиждат даден експерт да се ангажира със страните, за да улесни
съвместния процес на размисъл „след спора“. Ключът тук е да се насърчава и подкрепя процес на съвместно
обсъждане, извън непосредствения период на конфликт, с цел да проучат взаимоотношенията, които може
да са довели до спорове в миналото и да носят риска от отрицателно въздействие и в бъдеще, ако не им се
обърне внимание. Целта е да се създадат структури и договорености, които да повишат ефективността на
отношенията и за двете страни.
Първоначална стъпка може да бъде постигането на съгласие между страните да възложат независим
„одит“ на техните взаимоотношения, като впоследствие на двете страни се представи поверителен доклад
съдържащ констатации и препоръки. В много юрисдикции държавата ще предостави персонал и ресурси, за
да се извърши „одита“ или прегледа.
Такива „одитни“ процедури представляват потенциално предизвикателство за страните по отношение
на съдържанието на окончателния доклад. По тази причина може да е разумно, в интерес на запазване на
доверието в помирителя и впечатлението за неговата безпристрастност, тези процедури да се извършат от
консултанти от държавната служба, а не директно от помирителя. Като характеристика на държавната служ92

ба или организация занимаващи се с индустриалните/трудови отношения, обща стратегия е да се създаде
Консултативен отдел, който да включва експерти по индустриални отношения и организационно поведение,
чиято работа е да провеждат одити и да оказват подкрепа в тази сфера. При тези обстоятелства ролята на
помирителя обикновено е ограничена до иницииране на процеса на размисъл, като препоръчва на страните
да ангажират експерт-консултант, който да им помогне да разгледат и евентуално да подобрят ежедневните
контакти помежду си.
Често използвана методология от експерт-консултанти е да се извърши одит на работното място (вж.
пример за одитен процес в карето по-долу).
Пример за одитен процес
Първата стъпка е да се осигури съгласието на двете страни за одита.
Където е възможно, експертът/служителят, който извършва одита, ще проучи наличните
доказателства за историята на споровете в организацията.
Това е последвано от контакт с активните участници в процесите на преговори или договаряне (напр. Директор „Човешки ресурси“ и синдикален представител), за да се получи обща
картина на това къде смятат, че има проблеми.
Ако организацията е достатъчно малка, експертът/служителят може да продължи с отделни поверителни интервюта с всички членове на ръководството и персонала относно техните
виждания за отношенията, практиките и процедурите в организацията.
За по-големи организации експертът/служителят може да анкетира всички членове на ръководството и персонала за общи виждания и след това да продължи със случайно избрани
работници, като се стреми да осигури представителство по възраст, пол, смяна и други характеристики на работния модел или на работната сила.
Експертът-консултант ще изготви доклад (който се състои основно от констатации и препоръки), отразяващ анонимните възгледи на всички страни, изразили мнение по отношенията
в организацията, включително ролята, която синдикатите и ръководството играят за тези отношения.
Този доклад се придружава от идентифицирането на ключови области (например комуникации, съвместно разрешаване на проблеми), които изискват действие. Действията обикновено започват със създаването на съвместни работни групи, чиято роля е да разработят планове
за действие и инициативи насочени към области, определени в доклада като изискващи внимание. В повечето случаи, поне в началото, консултантът-експерт ще присъства на заседанията на
съвместните работни групи, за да гарантира, че страните получават необходимата подкрепа, за
да изградят ефективни работни отношения.
Основният фокус на консултантски дейности от такова естество е да подпомагат и подкрепят страните
да се учат от своя опит, включително за спорни ситуации и решаване на проблеми като цяло, да развиват
култура и практика за решаване на проблеми и конструктивни контакти, базирани на взаимно уважение. Неутралната трета страна трябва да насърчава и подкрепя страните, докато те самите работят, за да подобрят
отношенията си в техен общ интерес.

Политики и процедури на вътрешно ниво/ работно място
Предоставяните от държавата помирителни услуги, като надеждна и опитна неутрална страна, все почесто се използват за подпомагане при планиране и разработване на стандартни политики в редица области, които оказват влияние върху трудовите отношения в предприятието/бизнеса. Страните често са на общо
мнение, че договорените политики по потенциално разделящи ги въпроси като например разрешаването на
жалби, разногласия и спорове могат да окажат реално въздействие върху постигането на хармонични взаимоотношения. При тези обстоятелства помирители с опит и познания могат да бъдат привлечени да работят
със страните, за да извлекат ключовите елементи на ефективните политики и процедури. В резултат на това
помирителите могат да работят с други експерти, за да съдействат за проектирането и разработването на
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политики, които двете страни могат да използват, за да се справят с отношенията в тези трудни и често чувствителни области.
В много юрисдикции помирителите предлагат помощ на работните групи на двете страни за разработване и изготвяне на политики в редица от посочените области. Освен това, помирителите могат да бъдат
на разположение за страните, които се опитват да сключат споразумения уреждащи основни принципи на
техните взаимоотношения, включително мерките, които ще приложат, за да се справят с преговорите и разрешаването на спорове, и т.н. Като се имат предвид знанията и опита на помирителите относно начина, по
който страните са свързани помежду си в редица обстоятелства, логично е, че в интерес на добрите трудови
отношения помирителят може да се разглежда като „уникален актив“ за страните, които се опитват да подобрят функционирането на своите взаимоотношения.
Важно е да се разбере, че в повечето случаи, когато помирителят се съгласява да съдейства на страните
по този начин, той/тя предоставя помощта си и на двете страни, за да запази своята репутация на безпристрастен и неутрален експерт.

Образование и информация
Осигурените от държавата помирителни услуги по целия свят все повече развиват капацитета си да
предават знания и разбиране за уменията, свързани с осъществяването на ефективни индустриални и трудови отношения. Много служби са създали отдели за образование и обучение с експертен състав, включително помирители, за да се осигури специфично обучение в предприятия, фокусирано върху конкретни
аспекти на трудовите отношения в предприятието. Например общата черта на лошите трудови отношения
на работното място е неефективната комуникация между страните.
Обучението и подкрепата в тази област могат да окажат реално въздействие върху функционирането
на индустриалните и трудовите отношения и следователно могат да се разглеждат като ефективен начин за
предотвратяване на трудови спорове и насърчаване на хармонични отношения на работното място.
По подобен начин поради неутралната и надеждна позиция и познания на експертите в организацията
в областта на трудовите взаимоотношения, предоставяните от държавата помирителни услуги са особено
подходящи за извършване на съответни проучвания, за участие в образователни програми и семинари и за
широко популяризиране на добри индустриални отношения и практики на заетост.
В края на настоящата глава е предоставен списък на уебсайтове на държавни помирителни служби.
Приканваме читателите да посетят тези сайтове, за да се запознаят с естеството на подходите, предприети
по целия свят за подобряване на индустриалните и трудови отношения като цяло.

Телефонни линии за помощ
Много държавни помирителни служби предоставят също така помощни телефонни линии, достъпни
както за работодатели, така и за работници. Тези линии са предназначени да предоставят информация на
обаждащите се лица не само по отношение на услугите, процесите и техниките за разрешаване на спорове,
но и относно различни аспекти на трудовото законодателство (включително основни законови права, например заплати, права за отпуск и др.) и предотвратяване на спорове, които могат да възникнат при прилагането
на такова законодателство. Тази информация може да бъде особено полезна за малките и средни предприятия без специално назначени служители по въпросите на човешките ресурси и за работниците, които не са
членове на представителна организация, както и за специалисти ЧР и синдикални представители.
Помирителите могат да допринесат за тази услуга, като предоставят обобщена обратна информация
относно видовете въпроси, които могат да доведат до спорове и да гарантират, че предоставящите тези
телефонни услуги са наясно с текущите проблеми в тяхната област.
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Избрани уебсайтове на национални помирителни служби и свързаните с тях услуги
Acas (UK) – www.acas.org.uk
FMCS (USA) – www.fmcs.gov
CIRB (Canada) – www.cirb-ccri.gc.ca/eic/site/047.nsf/eng/home
CCMA (South Africa) – www.ccma.org.za
Workplace Relations Commission (Ireland) – www.workplacerelations.ie
Labour Relations Agency (Northern Ireland) – www.lra.org.uk
Fair Work Commission (Australia) – www.fwc.gov.au
NICA (Bulgaria) – www.nipa.bg
Agency for Peaceful Settlement of Labour Disputes (Serbia) – www.ramrrs.gov.rs
Agency for Peaceful Settlement of Labour Disputes (Montenegro) – www.amrrs.gov.me
Agency for Peaceful Settlement of Labour Disputes (Republika Srpska-Bosnia and Herzegovina)
– www.radnispor.net
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Приложение 1
Практически случаи (Казуси)
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Казус 1: „Британска консултативна, помирителна и арбитражна служба – Acas и Лондонско метро
Ltd.“ (множество синдикати, международно обществено измерение, обществено въздействие върху
услугите – икономически и социални, множество/сложни проблеми, потенциални репутационни щети
както за компанията, така и за синдикатите, времеви натиск, репутация на Acas и положителен опит
на страните)
Участници
Този казус изследва ролята на Acas28 в колективното помирение между Националния съюз на железопътните, морските и транспортни работници (RMT) и Лондонското метро (LUL), който възниква преди Олимпийските и параолимпийските игри в Лондон през 2012 г. (Оттук нататък Игрите).
Спорен въпрос
Лондонското метро (LUL) има около 19 000 служители и обслужва 270 станции. През 2011/2012 г. по
линиите на метрото са извършени 1 171 милиарда пътувания. Синдиката RMT има около 77 000 членове в
национален мащаб и е един от четирите признати синдиката (RMT, ASLEF, Unite и TSSA), с които LUL започва
преговори за въвеждане на временни промени в съществуващите работни модели и практики в периода на
подготовката за Игрите. Дневният график за Игрите удължава нормалния работен ден и всъщност създава
трети пик на трафика през нощта, пътническа активност, както и по-засилен трафик през уикенда. За повечето оперативни служители на LUL това означава да се променят работните им графици/практики, за да се
гарантира, че метрото ще е в състояние да се справи с прогнозираните допълнителни пътници. За да стане
това, LUL се нуждае от споразумение с всичките си синдикати.
Как се включи помирителят
Компанията започна разговори със синдикатите седем месеца преди церемонията по откриването на
Игрите, но преките преговори между страните за сключване на споразумение започнаха да боксуват и организацията Acas беше помолена да помогне.
Acas започна преговорите в началото на март 2012 г., първоначално с участието на всичките четири
синдиката. Постигнато беше споразумение с ASLEF по отношение на машинистите, работещи на удължени
смени. Новите графици на смените нарушаваха договорените практики, установени в т. нар. Рамково споразумение и това затрудни преговорите с останалите три синдиката – TSSA, Unite и RMT. (TSSA представляват
персонал на станциите и мениджъри; Unite представляват инженери и техници; а RMT представляват машинисти, персонал на станции, мениджъри и инженери.)
Преговорите се водеха по редица въпроси, по които трите синдиката и ръководството на LUL бяха на
различни мнения.
Потенциални последици от споровете
Представителите на LUL и RMT заявяват, че най-критичният потенциален резултат при неуспех на разрешаването на спора е предприемането на индустриални действия, включително възможност за стачки по
време на Игрите. И двамата представители подчертават потенциалното отрицателно въздействие върху репутацията на двете организации в резултат на спора.
Индустриални действия в такава възлова част на лондонската система за обществен транспорт биха
създали по-големи икономически и социални разходи, излизащи извън рамките на спорещите страни, като
например въздействието върху работещите и бизнеса в централен Лондон, както и обществения имидж на
страната.
Кратко описание на процеса
Acas бяха помолени да съдействат за разрешаването на спора, а първата среща се състоя на 1 март 2012
г., само пет месеца преди официалното откриване на Игрите. През следващите три месеца се състояха серия
от срещи, като в началото срещите започнаха с всичките четири синдиката, но в крайна сметка броят им се
сведе до три. Ръководството на LUL и по-специално на RМТ изпитваха сериозни затруднения във връзка
с въвеждането на временни промени в работните модели/графици, които се изискваха от логистиката на
28 Acas е независима организация, финансирана от правителството на Обединеното кралство, със законно задължение да
предоставя безплатна помирителна процедура по трудови спорове.
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Игрите; много от служителите трябваше да работят повече часове, както и да се удължи началото и края на
работния им ден. Освен това споразумението трябваше да влезе в сила най-малко четири седмици преди
Игрите, за да бъдат попълнени олимпийските разписания, така че времето напредваше.
И двете страни подчертаха колко е важно да имаш трета страна, която не съди, а е проактивна и чиято
първостепенна цел е да помогне на страните да постигнат споразумение.
В този спор помирителят поставя екипа на ръководството (около 10 души) и екипите на всеки от четирите синдиката (вариращи от четири до десет души) в отделни помещения и посещава всяка група, за да
чуе тяхната гледна точка и приоритети по отношение на спора. След първоначалните сесии форматът се
променя.
„Използвах много Отделни срещи, за да променя динамиката и накарах един, двама или трима основни
преговарящи от всеки екип да се срещнат под мое председателство и да проведат честна дискусия, за да се
преодолее задънената улица, в която се намирахме. Направихме голям напредък в тези по-камерни срещи,
които се оказаха по-скоро „срещи-мозъчни атаки“, които генерираха полезни идеи“ (Джон Уудс, заместник
главен помирител на Acas)
След много срещи и след като страните преминаха въпросите по няколко пъти, накрая се стигна до
споразумение.
Резултати от помирението
Основният резултат от двумесечното колективно помирение на Acas беше, че седем седмици преди
церемонията по откриването на Игрите беше намерен изход от „задънената улица“, до която бяха достигнали LUL и RMT и можеха да се започнат действия за попълване на новите разписания във връзка с Игрите.
Успехът на помирението също така позволи да бъдат финализирани и други споразумения с целия оперативен персонал. Всичките четири синдикални организации – ASLEF, RMT, TSSA и Unite, вече бяха страна по
споразумение с LUL.
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Казус 2: „Спор между национален телевизионен оператор и синдикат“ (вътрешнопартийни въпроси, финансови предизвикателства за компанията, локаут, медийни кампании, липса на доверие, социални медии, временни служители)
Участници и спорен въпрос
След голямо преструктуриране, довело до сливането на служители от технически служби, администрация и телевизионен персонал в обединена „единица за договаряне“ (bargaining unit), националният оператор
и синдикатът, представляващ неговите служители, влязоха в преговори за сключване на колективен договор,
който да се прилага за новосъздадената единица. Предвид състава на новата единица за договаряне от страна
на синдикатите имаше много различни интереси, които трябваше да бъдат съгласувани на масата за преговори.
От своя страна, работодателят беше изправен пред трудно финансово положение и имаше многобройни искания за отстъпки и оперативна гъвкавост. Преките преговори между страните бяха продължителни и трудни и
в крайна сметка доведоха до локаут на членовете на единицата за договаряне от страна на работодателя.
Как се включи помирителят
Ситуацията стана много тежка, когато представители на всяка страна прибягнаха до медийни кампании, за да търсят обществена подкрепа за своята позиция. Когато трудовият спор заплашваше да наруши
излъчването на голямо спортно събитие, Министърът на труда свика среща с основните представители на
страните. Работодателят беше представен от президента на корпорацията, а Синдиката – от своя Национален председател. След като изтъкна обществения интерес към разрешаването на спора, Министърът посочи,
че страните имат една седмица, за да постигнат споразумение, в противен случай правителството ще предприеме стъпки за прекратяване на спора. В периода до крайния срок, правителството предложи помощта
на двама медиатори.
Кратко описание на процеса
На масата за преговори работодателят беше представен от старши вицепрезидент по човешките ресурси и членове на управленския екип. Начело на синдикалния комитет, съставен от избрани представители на
различните професионални групи, беше опитен преговарящ от персонала.
Преговорите се характеризираха с пълна липса на доверие между двата комитета за договаряне. И
двете страни използваха в значителна степен социалните медии както за да информират своите доверитери за развитието, така и за да се опитат да повлияят на правителството. Когато стана ясно, че не може да се
постигне напредък ако членовете на двата преговорни комитета са в едно помещение, посредниците ги разделиха и отделиха време на всеки комитет, за да проучат въпросите, които всяка страна смята, че са от решаващо значение за цялостното споразумение. След като отделиха значително време на тези отделни срещи,
стана ясно, че има един основен проблем, който трябва да бъде решен, за да се постигне някакъв напредък
по другите въпроси. Работодателят беше загрижен за появата на нови технологии за радиотелевизионно
излъчване и изискваше неограниченото право да наеме служители на временна работа, за да се възползва
максимално от тези технологии. От своя страна, синдикатът се опасяваше от подкопаване на силата и правата му за договаряне, ако работодателят има възможност да разчита на временна работна сила.
Медиаторите поискаха от страните да се съсредоточат върху решаването на този проблем и позволиха
на страните да отделят няколко дни за съвместно и поотделно проучване на варианти, които да разрешат
собствените им притеснения и тези на другата страна. Когато страните се бяха изтощили, без да намерят
работещ компромис и имайки предвид наближаващия краен срок даден от правителството, посредниците
направиха предложение, което според тях удовлетворяваше нуждите на всяка от страните: работодателят
да има право да наема временни работници, но по никое време броят им да не надхвърля определен и договорен от „единицата за договаряне“ процент. Това удовлетворяваше нуждата на работодателя от гъвкава
работна сила, като гарантираше, че ако работодателят освободи служители на пълен работен ден, той също
така трябва да намали и броя на временните служители, които е имал право да наеме според договорката.
Резултати от помирението
След като страните разбраха концепцията, бързо беше постигнато съгласие относно максималния процент на временните служители, които могат да бъдат назначени. След това другите въпроси бързо си отидоха на мястото и малко преди изтичането на срока, определен от правителството, страните подписаха нов
колективен договор.
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Казус 3: „НИПА и спореща страна – Стачен комитет“ (избор на помирител от страните, заплаха за
стачки, неуспешен диалог/комуникации, опит на едната страна да превърне помирението в арбитраж,
липса на разбиране на процеса на помирение)
Колективният трудов спор възниква в една печеливша частна фирма работеща главно за външния пазар и осигуряваща заетост на около 120 души, предимно жени. Във фирмата има един синдикат. По време на
започването на помирителната процедура, колективният трудов договор е изтекъл вече от няколко месеца.
Работодателят е собственик на друга фирма със сходен предмет на дейност, където няма синдикат и не е
сключен колективен трудов договор.
Участници
Спорещите страни бяха работодателят и Стачният комитет. Стачният комитет бе подкрепен от синдикатите във фирмата. В преговорите, проведени в началото на спора, работодателят беше представен от директора „Човешки ресурси“ и от ръководител продукция. Председателят на Стачния комитет и експерти от
браншовата синдикална федерация представляваха служителите.
Как се включи помирителят
И двете страни поискаха НИПА29 да инициира процедура по помирение и заедно избраха помирител.
Помирителят беше известна публична личност, бивш министър на труда и социалната политика. Както работодателят, така и синдикатите (на ниво предприятие и бранш) бяха имали предишни контакти с него, свързани с други въпроси. Изборът на помирителя беше резултат от личните качества на помирителя и от очакванията, че той ще може да реши проблема.
Спорен въпрос
Колективният трудов спор възниква заради промени, въведени едностранно от работодателя в системата за формиране на заплатите във фирмата, което е довело до намаляване на нетните заплати.
По време на помирителната процедура помирителят установи, че една от причините за колективния
трудов спор е намаляването на нетните заплати с 10-15% чрез въвеждането на нова система на заплащане.
Работодателят заяви, че промените са направени като санкция за производствени загуби. От своя страна,
работниците не отрекоха тази отговорност, но настояваха тя да бъде индивидуална, а не колективна.
Друга конкретна причина беше напрежението във фирмата поради проваления пряк диалог между
работниците и синдиката, който ги представлява от една страна, и работодателя (собственика), от друга.
Синдикатът положи усилия да възстанови прекия диалог със собственика с подкрепата на браншовата федерация, но собственикът възложи на ръководителите на производството и на директора „Човешки ресурси“
да го представляват в преговорите.
По време на първата среща на помирителя със спорещите страни, представителите на Федерацията
на браншовите синдикати се опитаха да поемат ролята на помирителя. От една страна, тези представители
искаха да преговарят от името на Стачния комитет, а от друга, те се опитаха да приравнят ролята на помирителя към функцията на експерт и в същото време да го превърнат в арбитър на спора. Качествата и личността
на помирителя предотвратиха това да се случи.
Кратко описание на процеса
Процедурата имаше някои особености, които оспорват правилата за помирение, установени от НИПА.
От самото начало стана ясно, че спорещите страни са се споразумяли да започнат преговори с участието на
помирител един месец след като заявлението им е регистрирано в НИПА и процедурата е задействана.
В първата Съвместна среща с помирителя не можа да се стигне до споразумение, тъй като спорещите
страни не искаха да се изслушват. Техните очаквания бяха помирителят да поеме ролята на арбитър на спора, а не да ги подпомогне да преодолеят различията си и да постигнат споразумение. Нито представителите
на работодателите, нито синдикатите имаха яснота относно естеството на помирителния процес.

29 Национален институт за помирение и арбитраж на Република България с правомощия за предоставяне на помирителни и
арбитражни услуги.
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Помирителят реши да използва техниката на пряк контакт между страните – всички, освен собственика
и Стачния комитет, напуснаха залата. След няколко часа работодателят и Стачният комитет изразиха пред
помирителя готовност да сключат споразумение. По-късно собственикът-работодател сподели с помирителя, че по време на тази поверителна среща с представителите на работниците и служителите те са обсъждали редица други въпроси, а не само темата на спора. Обсъждали са също проблеми и взаимоотношения в
предприятието, за които работодателят не е знаел до този момент.
Резултати от помирението
В резултат на помирителната процедура, спорещите страни подписаха споразумение, което по принцип обхваща всички спорни въпроси. След помирението и до подписването на споразумението намалението
на заплатите спадна от 10-15% на 2%. Важен резултат беше фактът, че работодателят се съгласи да договори
нов колективен трудов договор, който беше подписан няколко месеца по-късно и според данните на НИПА
оттогава се подновява ежегодно.

Казус 4 „Спор в чуждестранна компания“ (дискриминация между национални и чуждестранни
служители, политическо участие)
Спорът е възниква в предприятие, притежавано от чуждестранна компания, изпълняваща важен инфраструктурен проект с европейско финансиране в България.
Участници
Съставът на спорещите страни беше многопластов, поради йерархичната организация и значението на
извършваната от компанията работа. Представител на работниците и служителите пое инициативата да създаде Инициативен комитет, включващ представители на работниците и служителите, синдикатите и експерти на регионално и национално ниво. Работодателят, представляван от управителя на компанията, участва
пряко в преговорите заедно с директора „Човешки ресурси“ и консултанти. Преговорите бяха проведени в
присъствието на преводач.
Как се включи агенцията/помирителят
Инициативният комитет поиска помирение, а работодателят се съгласи с процедурата. Помирителят бе
избран от Инициативния комитет на служителите и работодателят се съгласи с предложението.
Спорен въпрос
Спорът е възникнал във връзка с дискриминационни условия на труд и заплащане между български
и чуждестранни служители в компанията. Спорът се отнася до 1000-1200 души. Причината за колективния
трудов спор е несъответствието в ставката на заплащане за българските и чуждестранни работници. Това бе
установено след проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Инициативният комитет
на служителите настояваше за договаряне на заплатите според квалификацията, трудовия опит и професионалните задължения, приложимо за всички работници, без значение дали са чужденци или български
граждани, без дискриминация. Преди НИПА да инициира процедурата на помирение, спорният въпрос е
бил обсъден на специална среща между министъра на труда и социалната политика и двама мениджъри на
компанията, представляваща работодателя. В резултат на срещата работодателят е подписал меморандум
за разбирателство и е поел ангажимент да въведе система за формиране на заплатите въз основа на квалификацията, трудовия опит и професионалните задължения на работниците.
Кратко описание на процеса и резултат от него
След подписването на Меморандума за разбирателство бяха проведени няколко срещи между спорещите страни с участието на помирителя. По време на тези срещи бяха подписани две частични споразумения. По съгласие между страните продължителността на помирителната процедура беше удължена, за да се
постигне окончателно споразумение. Страните се договориха за основните заплати за всички работни места
в компанията и в крайна сметка беше подписан колективен трудов договор, с което спорът приключи.
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Казус 5: „Спор в частна транспортна компания“ (задължително помирение, личен интерес на представител, стойност на задаването на въпроси, ангажимент за помирителна процедура)
Участници
Частна транспортна компания и синдикат, представляващ около 150 работници.
Как се включи агенцията/помирителят
Страните са имали споразумение между компанията и синдиката, според което всеки спор, който не
е решен след заключение на вътрешен съд, трябва да бъде отнесен от помирителната служба до трудовия
съд, по искане на страните. Във въпросната юрисдикция помирителят може да отнесе случай до трудовия
съд само след като е направил всичко възможно да разреши въпроса чрез процес на помирение.
Компанията и синдикатът се обърнаха към помирителната служба и поискаха делото да бъде отнесено
до трудовия съд. Помирителят по този случай съобщи на страните, че преди да се направи такова отнасяне,
те ще трябва да се явят на помирение и да работят добросъвестно в процеса. Страните изразиха недоволство и неудовлетвореност от ситуацията, но все пак се съгласиха да присъстват.
Спорен въпрос
Въпросът, представен по време на помирителната процедура, беше спор относно предложените промени в графиците за работа.
Кратко описание на процеса и резултат
Помирението започна с кратка Съвместна среща и след това продължи с Отделни срещи. По време на
Отделните срещи помирителят откри, че отношението към промяната в графиците идва от опасенията, че
промяната е въведена, за да се намали броят на отговорниците/супервайзърите. Председателят на синдикалната организация, представляващ персонала, беше отговорник и подчерта загрижеността на колегите си
отговорници във връзка с промените в графиците. По време на срещите стана ясно, че ръководството не е
знаело за тези притеснения и че работниците не са ги изразили преди това. След първия ден на помирението, помирителят поиска от страните да обмислят новото развитие на нещата. На следващия ден страните
постигнаха съгласие относно графиците и компанията пое ангажимент, че новите графици няма да се използват за намаляване на броя на отговорниците.
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Казус 6: „Спорът на кабинния екипаж на Еър Лингус (Aer Lingus) и Комисията по трудови отношения (LRC)“ (вътрешногрупово несъгласие относно плана за намаляване на разходите, индустриални
действия)30
През 2009 г. Еър лингус (Aer Lingus), бившата национална авиокомпания на Ирландия, отчита оперативна загуба от 81 млн. евро. В отговор на това висшето ръководство обявява, че ще трябва да приложи
радикален план за намаляване на разходите. След обширни обсъждания с всички съответни синдикати в
LRC (Комисията по трудови отношения – ирландска държавна помирителна служба), в началото на 2010 г. е
разработен план, наречен Проект Грийнфилд (Project Greenfield). Проектът Грийнфилд е амбициозен, тъй
като се стреми да намали оперативните разходи на авиокомпанията с 97 млн. евро чрез програма за доброволно съкращение, намаляване на заплати, тригодишно замразяване на заплати, нови графици и нови
трудови практики. Без съмнение, неохотно, повечето синдикати в Еър Лингус гласуват да приемат плана.
Обаче една група от персонала – кабинен екипаж, членове на синдиката IMPACT, отхвърлят предложеното
споразумение, като изтъкват, че промените, изложени в плана за преструктуриране, са отишли твърде
далеч. Служителите от кабинния екипаж са особено недоволни от предложените промени в графиците и
работните практики.
Участници
Беше проведена обстойна процедура по помирение под ръководството на LRC, в която служителите от
кабинния екипаж бяха запознати по-подробно с някои аспекти на спора. Служителите на кабинния екипаж
гласуваха отново за плана и подкрепиха прилагането му с 93% „за“. Но от самото начало се оказа трудно да
се прилагат новите графици и работни практики. Проектът Грийнфилд беше изцяло одобрен в началото на
лятото на 2010 г.
Спорен въпрос
През м. октомври същата година синдикатът IMPACT започна ограничена, но ескалираща кампания на
индустриални действия по въпроса за графиците. Проблемът достигна своя връх в началото на 2011 г., когато
ръководството едностранно въведе нови графици и свързани с тях правила за кабинния екипаж. В отговор
кабинният екипаж отказа да оперира по новите графици и в резултат на това избухна трудов спор.
Ръководството се противопостави на синдиката, като извади над 170 човека кабинен екипаж от ведомостта за заплати поради отказ да работят по новите графици. Освен това компанията заплаши да ги уволни,
ако не подпишат съгласие да работят по тях.
Синдикатът IMPACT реагира, като увеличи предприетите от него индустриални действия, включително стачки, които доведоха до отмяна на полети и лоша реклама за компанията в момент, в който тя наймалко се нуждаеше от това. Освен това и двете страни бяха решени да не отстъпят, като по този начин
индустриалните отношения щяха да стигнат до „задънена улица“, което нито една от страните не можеше
да си позволи.
Как се включи помирителят
За да предотврати такъв катастрофален изход, Комисията по трудови отношения (LRC) се намеси по
собствена инициатива, като призова двете страни да започнат преговори под нейно ръководство, за да се
намери изход от тази ситуация.

30 Взет от Решаването на спорове на работното място в Ирландия: ролята на Комисията по трудови отношения, Пол Тийг, 2013,
Работен документ № 48, МОТ, Женева, 2013.
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Кратко описание на процеса
След много задкулисни игри двете страни се съгласиха да се срещнат в офисите на LRC. Това бяха трудни за управление преговори – в началото двете страни отказваха да бъдат в едно и също помещение. Но постепенно екипът на LRC установи връзка между двете страни и им представи набор от предложения, които
да послужат като основа за обсъждане на пътя напред. След две седмици на продължителни преговори, LRC
успя да насочи страните към споразумение за уреждане на 80% от спорните въпроси.
Другите 20% бяха отнесени до Арбитъра за индустриални отношения на Aer Lingus, който също така се
явяваше Главен изпълнителен директор на LRC. Преди да издаде задължителното си решение, той проведе
обширни разговори с помирителния екип на LRC. Накрая, когато издаде обвързващото решение, ръководството и синдикатите се съгласиха да го приемат. Това доведе до прекратяване на спора.
Резултати от помирението
Без работата на LRC, този спор щеше да ескалира в продължителни стачки с изключително вредни
последици, които можеха да застрашат дори оцеляването на компанията.
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Казус 7: „Комисията по трудови отношения (LRC) и реформиране на пенсиите в Ирландската банка
(Bank of Ireland)“ (страни държащи на позициите си, заплаха от стачки, помирение вследствие на препоръка на трудовия съд)31
Банката на Ирландия е водещата финансова институция в страната. През октомври 2006 г. банката обяви,
че ще въведе нова „хибридна“ пенсионна схема за нови служители. Докато дългосрочната пенсионноосигурителна схема с дефинирани доходи (ДД) щеше да остане за съществуващите служители, новата схема би съчетала схемата с дефинирани доходи (ДД) с елементи на така наречената схема с дефинирани вноски (ДВ).
Участници и спорен въпрос
Основните синдикати, признати от Банката – IBOA и UNITE – яростно реагираха на това съобщение. Те
твърдяха, че като една от най-успешните и печеливши компании в страната, Банката би могла без проблем
да си позволи да запази схемата ДД за нови служители. Те също така твърдяха, че едностранното решение
на Банката е нарушение на съществуващите процедури за водене на преговори и колективни договори. Синдикатите заявиха, че ще проведат гласуване за организиране на стачка.
Как се включи помирителят
В опит да се предотвратят индустриалните действия, синдикатите отнесоха спора до Комисията по трудови отношения (LRC).
Кратко описание на процеса
След две помирителни конференции за LRC беше очевидно, че позициите на двете страни са толкова
непреклонни, че единственият възможен път е да предадат случая на Трудовия съд (главния арбитражен и
съдебен орган на страната). След изчерпателно разследване и изслушване, Трудовият съд издаде Препоръка, в която критикува Банката, че не е използвала установените вътрешни механизми за преговори, за да съгласува промените в пенсионната схема с дефинирани доходи. В същото време в Препоръката се признава,
че ръководството има основателни притеснения относно дългосрочната жизнеспособност на пенсионната
схема с ДД и че опасенията на синдикатите относно бъдещите пенсии на техните членове са също така основателни. Съдът препоръча на страните да седнат на масата за преговори, за да превъзмогнат различията си.
И двете страни приеха Препоръката на Трудовия съд. Те също така се съгласиха да използват LRC като
трета страна, която да контролира преговорите. Заместник-директорът на отдела за помирение пое отговорност за случая. Преди да започнат самите преговори между страните, той отдели доста време на двете
страни не само за да се запознае с позициите им, но и да получи усещане за въпросите, които не подлежат
на компромис за всяка една от страните. Освен това той направи обстойни проучвания, за да разбере как са
били разрешени подобни спорове относно пенсиите в сектора на финансовите услуги и в тясно свързани с
него сектори.
Тази предварителна работа бе счетена за важна от него по две причини. Едната беше, че му позволи да
получи представа по основни въпроси като: дали и двете страни желаят спорът да се разреши по взаимно съгласие; дали договореното решение може за бъде такова, от което да спечелят всички; дали в крайна сметка
LRC ще се нуждае от помощта на друг орган (като Трудовия съд) за разрешаването на спора. С други думи,
той успя да разработи пътна карта за преговорите. Другата причина беше, че тази предварителна подготовка
му позволи да определи дневния ред на преговорите по такъв начин, че в началото да не се обсъждат трудни
и спорни въпроси.
Преговорите започнаха и естествено се оказаха трудни. Но екипът на LRC работи продължително с всяка страна, за да гарантира, че и двете страни ще останат ангажирани с постигането на договорено решение,
въпреки че дискусиите по някои въпроси не вървяха напълно по начина, по който биха искали.
Резултат от помирението
Накрая се постигна споразумение, в което Банката се съгласи да въведе ревизиран хибриден пенсионен план на по-късен етап. Синдикатът не беше напълно щастлив да се откаже от схемата с дефинирани
доходи (ДД) за нови служители, но прецени, че няма да може да договори по-добра сделка при тези обстоятелства.
31 Взет от Решаването на спорове на работното място в Ирландия: Ролята на Комисията по трудови отношения, Пол Тейг, 2013,
Работен документ № 48, МОТ, Женева, 2013.
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Казус 8: „LRC (Комисията по трудови отношения) и Irish Ferries (Ирландските фериботи)“ (важен
спор, потенциално отрицателно въздействие върху националните индустриални отношения)32
Участници и спорен въпрос
Може би най-важният и горчив индустриален спор в Ирландия включва Irish Ferries (Ирландските фериботи) през 2005 г. Спорът започна през септември 2005 г., когато Irish Ferries едностранно направи крупно
масово съкращение на една трета от работната си сила, около 600 моряци, замествайки ги с нископлатени
работници от Централна и Източна Европа. Едновременно с това, компанията искаше да пререгистрира плавателните си съдове под кипърски флаг, като заяви, че трябва да предприеме тези драстични действия, тъй
като оцеляването ѝ е заложено на карта.
Това решение на компанията веднага придоби национално значение, тъй като действията ѝ се възприеха като безмилостен стремеж да се заместят хора работещи по ирландското трудово законодателство с
хора, които не работят съгласно това законодателство – т.е. форма на социален дъмпинг. Синдикатът SIPTU,
въпреки че представлява малка част от работната сила – само корабни офицери, обяви, че ще се противопостави решително на плановете на компанията. Той отнесе въпроса до Трудовия съд, твърдейки че компанията
е нарушила регистрирано трудово споразумение – форма на правно обвързващ колективен трудов договор.
Трудовият съд отсъди в полза на синдиката с препоръка, която насърчаваше компанията да започне преговори във връзка с нейния план. Но компанията отхвърли препоръката и заяви, че няма да се съобрази с нея.
Спорът ескалира драстично, когато компанията доведе нови екипажи на борда на корабите на Irish
Ferries с помощта на охранители. SITPU, с подкрепата на други синдикати, засили натиска на индустриалните
си действия, което доведе до закотвяне на кораби на Irish Ferries за три седмици в ирландски и уелски пристанища. Междувременно „войната“ между компанията и синдикатите се засили. Близо 40 000 души излязоха
на национална демонстрация организирана от синдикатите, протестирайки срещу плана на компанията.
Всички признаци, че се е развил продължителен и ожесточен конфликт, бяха налице. Освен това ескалирането на спора се случи точно когато започнаха преговори за сключване на ново национално споразумение за социално партньорство. По общо мнение този спор имаше потенциала да провали преговорите, тъй
като извади на светло редица критични въпроси за бъдещето на индустриалните отношения в Ирландия.
Как се включи помирителят
Намирането на начин за излизане от кризисното положение стана неотложна задача за работодателите и синдикатите на национално равнище. Комисията по трудови отношения (LRC) беше една от първите
организации, които разбраха силно отрицателното странично въздействие на спора върху средата на индустриалните отношения. В резултат на това Комисията покани двете страни в нейните офиси за проучвателни
разговори относно това как спорът може да бъде разрешен чрез преговори. И двете страни бяха склонни да
отхвърлят поканата, но под огромния задкулисен натиск, не го направиха. Накрая компанията и синикатът
неохотно се съгласиха да започнат преговори, подпомагани от LRC.
Кратко описание на процеса
В началото на преговорите синдикатът пое инициативата и предложи оферта, в която съобщи, че ще се
съгласи с пакет от 2.4 млн. евро икономии от губещия маршрут Rosslare-Cherbourg, който беше в центъра на
спора. Това предложение разгневи мениджърския екип, който целеше икономии от 15 млн. евро. В резултат
на това преговорите се провалиха, като всяка страна обвини другата в недобросъвестност.
Този сблъсък намали възможностите за договорено уреждане на спора. Но LRC продължи с контактите
си с двете страни и ги убеди да се върнат на масата за преговори. Този път Комисията прие проактивен подход, като предварително разработи тясно структурирана рамка за преговорите.

32 Взет от Решаването на спорове на работното място в Ирландия: Ролята на Комисията по трудови отношения, Пол Тейг, 2013,
Работен документ № 48, МОТ, Женева, 2013.
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Резултат от помирението
След 20 часа непрекъснати преговори, двете страни постигнаха споразумение. Основната цел на споразумението беше, че Irish Ferries получи „зелена светлина“ да назначи външни екипажи и да пререгистрира
плавателните си съдове под кипърски флаг, което позволи на компанията да осигури икономии на разходи
в размер на 11,5 милиона евро. От своя страна синдикатът осигури ирландска минимална заплата за новата
работна сила, предимно от Латвия, и споразумение, което запази заплащането и условията за моряците,
които решат да останат в компанията. Други части на сделката се отнасяха до размера на обезщетенията за
уволнения за морските лица, напускащи компанията, и разрешението синдикатите да разговарят с новата
работна сила за ползите от синдикалното членство. И двете страни изразиха задоволство, че е постигнато
споразумение и че спорът е приключил.
Това беше трудно споразумение за помирителя, като се има предвид взривоопасния предмет на спора.
Но LRC следваше последователен подход на щателна подготовка за преговорите, за да изготви дневния
ред по начин, който да насърчи диалога, работеше непрекъснато и с двете страни и преди всичко гарантира
спокойна и мирна атмосфера при дискусиите. Насочвайки страните към споразумение, LRC не само сложи
край на сериозен спор от сферата на индустриалните отношения, но предотврати сериозно блокиране на
подписването на ново национално споразумение за социално партньорство.
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Казус 9: „Управление и предотвратяване на конфликти“ (консултантски услуги за мениджъри и
служители, предотвратяване на тормоз, дискриминация, потенциални колективни спорове)33
Участници
През 2002 г. Областният съвет на метрополен район Брадфорд създаде своя Консултативна и посредническа служба, за разрешаването на ситуации свързани със заплахи, дискриминация, тормоз и виктимизация,
на които са подложени някои от служителите му. Въз основа на тази инициатива Областният съвет поиска от
Acas (Британска консултативна, помирителна и арбитражна служба) да помогне за разширяване на посредничеството към потенциални колективни спорове, особено във връзка с Отдела отговарящ за превозните
средства, сметосъбиране и обществения транспорт.
Кратко описание на процеса
Acas проведе Съвместни работни срещи с представителите на мениджърите и работниците. В началото бяха проучени възприятията за работните взаимоотношения и се започна дискусия за начините за
съвместна работа. След това Acas запозна участниците с теорията и принципите на партньорство и изтъкна
примери за добри практики, установени от опита в други организации. След тези първоначални действия,
Acas продължи да подкрепя страните в техните дискусии, предлагайки начини за развитие на проекта и преодоляване на потенциални пречки.
Инициатива за посредничество на Областния съвет на Брадфорд целеше да „улесни промяната в етиката на организацията, така че да се използва съвместен подход за справяне с всички трудности на работното
място“. В резултат на това се получи значително намаляване на броя на индивидуалните жалби и делата от
дисциплинарен и трудовоправен характер. Предоставяйки на служителите контрол над взаимоотношенията
им на работното място и насърчавайки неформалните методи за разрешаване на спорове, Съветът подобри
трудовите отношения в дългосрочен план.
Резултат
Acas изигра решаваща роля за разширяване обхвата на медиацията към потенциални колективни спорове чрез насърчаване на ранна и открита комуникация и подпомагане на Съвета и неговите представители
да се откажат от стила на конфронтация. Понастоящем в установените от Съвета структури за преговори има
по-положителен диалог и по-голямо съвместно участие в процеса на вземане на решения.

33 Колективно разрешаване на спорове чрез помирение, посредничество и арбитраж: Европейска перспектива и гледна точка на
МОТ, Женева, 2007. Източник: Acas (www.acas.org.uk).
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Казус 10: Ролята на датските социални партньори при колективното разрешаване на спорове34
В датското трудово право съществува силна и отдавнашна традиция да се възлага формирането на правни норми преди всичко на социалните партньори чрез сключването на колективни договори. Този подход
отразява дълбоко вкорененото в датската индустриална култура убеждение, че свободата на сдружаване
и колективно договаряне е от първостепенното значение, както и ролята на социалните партньори в управлението на собствените им дела с минимална намеса от страна на държавните органи. В това отношение е
интересно да се отбележи, че макар по-голямата част от датските работници да са обхванати от колективни
трудови договори, няма общо правило, което да регламентира сключването или съдържанието на такива
договори.
Същата традиция на автономия на социалните партньори се прилага и в областта на колективното разрешаване на спорове, където по-голямата част от споровете се решават чрез преговори между страните.
Например датското право не предвижда разрешаване на спорове за колективни интереси чрез арбитраж.
По-скоро ръководният принцип е, че споровете за интереси трябва да бъдат решавани чрез преговори
и договаряне между работодатели и работници. Когато тези усилия не успеят, спорът за интереси може да
послужи като легитимна основа за индустриални действия. Правителството може да се намеси при обстоятелства, при които страните не са в състояние да разрешат разногласията си след продължителна стачка или
локаут. Но държавната намеса остава изключение, а не правило, а социалните партньори носят по-голямата
част от отговорността да гарантират разрешаването на собствените си спорове. Всъщност съществува правно задължение от страна на социалните партньори да бъдат в контакт помежду си на всеки етап от преговорите – задължение, което може да доведе до налагане на глоби от Трудовия съд, ако бъде нарушено.
Когато страните са обхванати от колективен трудов договор и имат спор относно неговото прилагане или тълкуване (спор за права), обикновено се прилага „задължение за мир“, което изисква страните да
се опитат да разрешат конфликта чрез преговори на местно ниво. Ако това не успее, следващата стъпка
включва посредничество на работното място. Ако отново не бъде постигнато решение, спорът се предава на
самите социални партньори. По-голямата част от тези спорове се решават в някакъв момент по пътя на този
сложен процес на преговори.
Ако, обаче спорът остане неразрешен, повечето случаи се разрешават от арбитражен съд или от Трудовия съд.
Друга уникална особеност на индустриалните отношения в Дания е разпространението на Комитети за
сътрудничество, базирани в предприятията. Тези комитети са често срещани както в обществения сектор,
така и в частния, и се основават на споразумения между организациите на работниците и работодателите с
цел подобряване на сътрудничеството между служителите и ръководството, за да се засили комуникацията
на работното място и да се подобрят бизнес операциите чрез консултации. Работата на тези комитети е
предназначена да допринесе за по-добри отношения на работното място. За комитетите се счита, че допринасят за намаляване броя на колективните спорове или, ако такива спорове възникнат – за постигане на взаимно задоволително и договорено решение, основано на съществуващите практики на диалог на равнище
предприятие.

34 Взет от: Колективното разрешаване на спорове чрез помирение, посредничество и арбитраж: Европейски перспективи и
перспективи на МОТ, МОТ, Женева, 2007 г.

110

Приложение 2
Кратки съвети към помирителя въз основа на това Ръководство
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Това Ръководство се опита да очертае мисленето и да даде насоки по отношение на различни аспекти
от ролята на помирителя.
Въз основа на съдържанието на Ръководството и опита на помирителите, това приложение очертава
някои основни положения в нагласата и поведението на професионалния помирител. Много от коментарите може да изглеждат очевидни, но въпреки това трябва да бъдат споменати и помирителят трябва да ги
обмисли.

Хората: Основно отношение и подход
Помирителят трябва винаги да поддържа стриктно безпристрастно и неутрално отношение към страните. Нито една дума, знак или жест не трябва да показват или да предполагат предпочитание към едната
или другата страна.
Помирителят трябва да притежава и демонстрира пълна независимост на преценката и вземането
на решения. Помирителят не може да бъде повлиян от външен натиск, влияние от страните или от друг
източник.
Страните могат да приемат влизането на помирителя в спора, защото той влиза като такъв от името на
държавата или като част от установена инфраструктура в държавата. Помирителят обаче не може да счита,
че страните автоматично ще го приемат за способен да съдейства за разрешаването на спора. Това ще стане
в процеса на ефективното помирение, при личното предоставяне на услугата от помирителя. Следователно помирителят трябва да накара страните да вярват в способността и решимостта му/ѝ да съдейства за
разрешаването на спора. Това установяване на доверието се основава на действията на помирителя и на
същността на казаното от него/нея.
Помирителят трябва да приеме, че спорният въпрос представлява важен проблем за страните, а самият
процес на помирение е важно събитие за тях. Процесът изисква максимални усилия от страна на помирителя, който в никакъв случай не трябва да възприема въпроса като рутинен.
Помирителят трябва да положи всички усилия, за да се подготви добре за случая – да получи възможно
най-пълна информация за историята и обстоятелствата около спора и всички непознати лица, участващи
като преговарящи, като същевременно гарантира безпристрастност.

Процесът: Срещи
Помирителят всъщност е служител на страните. В логистиката на организирането на срещи и т.н., помирителят трябва да положи всички усилия, за да отговори на техните желания.
Помирителят не трябва да насрочва среща, ако няма ясна представа за това, което се очаква да бъде постигнато на нея. Липсата на план рискува да предизвика чувство на неудовлетвореност и загуба на доверие в
процеса от страна на преговарящите. Помирителят трябва съзнателно да избере вида на срещите – Съвместни или Отделни, или комбинация от двете – които най-добре отговарят на целите на процеса в определен
момент. Помирителят трябва да се подготви добре за всяка среща, като прочете внимателно документи от
предишни срещи.
Докато очаква от страните да бъдат точни за срещите, помирителят трябва да се стреми да пристигне
преди тях.
Когато се среща с участниците, помирителят трябва да поздравява всички присъстващи, вместо да се
концентрира само върху говорители или водещи преговарящи.
Като председателстващ на Съвместна среща помирителят следва да насърчава рационални и конструктивни дискусии, като същевременно позволява на страните да се изкажат с възможно най-малко прекъсвания от негова/нейна страна.
На Съвместна среща помирителят никога не трябва да критикува едната страна в присъствието на
другата.
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Златното правило за помирителя при Съвместна среща е да демонстрира безпристрастност и да не
казва нищо, което да подкрепя позицията на едната или другата страна по дадена тема или въпрос.
Ако помирителят има мнение по същество за позицията на която и да е страна, или за правилността/
адекватността на подадена информация, това мнение трябва да се запази за Отделната среща със съответната страна. Ако помирителят желае да критикува „неразумно“ поведение, това би трябвало да се случи само
на Отделна среща със съответната страна и то само ако помирителят е сигурен, че няма да обиди страната
или че реакцията на страната няма да попречи на постигането на разрешение по спорния въпрос.
Когато помирителят не разбира някоя направена бележка или смисъла на изказване, направено от една
от страните, важно е той/тя да продължи да търси изясняване, докато не разбере въпроса изцяло. Притеснението страните да решат, че помирителят не ги разбира, би трябвало да отстъпи пред риска помирителят
да разбере погрешно изказването.
Помирителят трябва да гарантира, че нищо в поведението му/ѝ не оказва натиск върху страните да
бързат в процеса. Помирителят трябва винаги да ръководи процеса с уважение към проблема, който се разглежда и това уважение включва предоставяне на възможност и време за разгръщане на процеса.

Проблемът: търсене на споразумение
От самото начало помирителят трябва да получи ясна представа за позициите и интересите на страните и за степента на противоречията, които ги разделят. Ако има множество проблеми, помирителят трябва
да разбере действителната позиция на страните по всеки един от тях (какви са относителните приоритети,
които те придават на всеки въпрос; кои въпроси, ако има такива, са точки от дневния ред на преговорите и
кои могат да се пренебрегнат).
Ако помирителят трябва да убеди някоя от страните да промени позицията си или да видоизмени, намали или оттегли искане или предложение, това трябва да се направи на Отделна среща. Дори в Отделна
среща с една от страните, помирителят не бива да се поддава и да се изказва в подкрепа на позицията на
тази страна.
Помирителят не трябва да предприема каквито и да било действия, като например да предлага възможни решения, докато страните са на етап представяне и защитаване на своите позиции. Преди да поеме
инициативата да предложи решение, помирителят трябва да е сигурен, че страните са настроени да го обмислят. Помирителят трябва непрекъснато да се стреми да създаде такава настройка.
Помирителят трябва да се стреми да гарантира, че всеки аспект на всеки въпрос, включително всички
възможни мотиви/ двигатели, е напълно проучен. Помирителят трябва да се стреми да гарантира, че всяка
страна разбира напълно позицията на другата по всички въпроси.
Доколкото е възможно, помирителят трябва да гарантира, че и двете страни разбират последствията от
неуспеха да постигнат съгласие. Помирителят трябва да работи, за да насърчи страните да дават предложения за решения под формата на творчески подходи, модифицирани предложения и контрапредложения.
Помирителят не е съдия на страните, а по-скоро техен асистент в постигането на споразумение.
Помирителят трябва да бъде напълно подготвен да предложи едно или повече възможни решения по
всеки от спорните въпроси. Помирителят трябва внимателно да прецени момента, в който да предложи възможно алтернативно решение. Когато помирителят реши да предложи такова решение, това трябва да бъде
направено чрез проучване на мненията на едната или на двете страни в рамките на Отделни срещи.
Помирителят трябва да бъде търпелив. Еволюцията на позициите на страните често може да бъде бавен и повтарящ се процес.
Помирителят не трябва да прави предложение за уреждане на спора като цяло, докато процесът на постигане на споразумение въз основа на собствените предложения на страните не бъде напълно изчерпан.
Ако спорът включва редица въпроси, помирителят трябва да се стреми да гарантира, че всяко предложение за уреждане на спора ще бъде взето като „пакетно“ решение, което ще отговори на всички въпроси.
Помирителят не следва да прави предложение за уреждане на спора на Съвместна среща, без предварително да е получил съгласието на всяка от страните поотделно.
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Ако по време на процеса стане ясно, че не е възможно да се постигне съгласие по въпросите, помирителят трябва да се съсредоточи върху насърчаване на страните да намерят някакви други средства (например
арбитраж) за уреждане на въпроса по мирен начин. В случай че не бъде осигурено процедурно средство за
постигане на решение, помирителят трябва да гарантира, че в края на това усилие за постигане на споразумение двете страни ще си тръгнат със съзнанието, че процесът на помирение остава на тяхно разположение
и ако възникне възможност в определен бъдещ момент, чрез този процес може отново да се проучи възможността за постигане на споразумение.
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