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ПРОЕКТ:
„РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ 2013-2015

Основните цели на проекта:
 концепция и инструментариум за проследяване на колективните
трудови спорове в страната чрез създаване информационна система за
колективни трудови спорове в НИПА;
 обновяване на механизма за ранно информиране на НИПА за КТС, чрез
ориентацията му към структурите на социалните партньори на
централно и регионално ниво, и изграждането на устойчиво
партньорство за получаване на информация във връзка с уреждането на
колективни трудови спорове;

 подготовка на предложения, насочени към подобряване
на нормативната уредба на процедурите за
посредничество и арбитраж в България.

ПРОЕКТ:
„РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ 2013-2015
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Разработен, тестван и внедрен с участието на социалните
партньори онлайн инструментариум за ранно информиране на
НИПА за възникнали колективни трудови спорове, както и
инструментариум за тяхното проследяване, като информацията
е част от интегрираната база от данни за КТД и КТС на НИПА:
http://www.nipa.bg/?q=bg/node/526
http://www.nipa.bg/?q=bg/node/685

ПРОЕКТ:
„РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ 2013-2015
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ - 1

2. Разработени концептуални предложения за изменение и допълнение на
нормативната уредба:
 Относно необходимостта от легално дефиниране на понятието „колективен трудов
спор“ и разграничаване на колективните трудови спорове на „спорове за
интереси“ и „спорове за права“, както и изясняване в ЗУКТС кой е моментът на
възникване на колективния трудов спор.
 Относно разграничаване на процедурите по посредничество от помирителните
процедури, като се предвиди възможност посредничеството изцяло да се
осъществява от синдикалните и работодателските организации по свободно
избрана от тях процедура, а помирителните процедури да бъдат изрично възложени
от закона на НИПА.
 Относно правното положение на помирителя:
 Да бъде променен статусът на помирителя, като той бъде служител в НИПА,
назначаван от директора на института след одобрение от Надзорния съвет.
 Да бъде законово регламентирана процедурата по помирение - нейното начало,
провеждане и правни последици.
 Финансирането на помирителната процедура да бъде за сметка на утвърдения
бюджет на НИПА.

ПРОЕКТ:
„РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ 2013-2015
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ - 2

2. Разработени концептуални предложения за изменение и допълнение на
нормативната уредба:
 Относно видовете арбитраж – доброволен и задължителен, да бъдат ясно
разграничени, както и хипотезите, в които се прилага всеки от тях. Арбитражът за
установяване на минимални дейности по време на стачка – задължителен
арбитраж, да бъде безплатен за страните, и разходите по него да бъдат поети от
бюджета на НИПА.
 Относно възнаграждението на арбитрите - да бъде фиксирана сумата на това
възнаграждение.
 Относно възможността споровете по изпълнението и тълкуването на
сключен колективен трудов договор да могат да бъдат съвместно отнасяни
от страните за решаване към арбитража на Националния институт за
помирение и арбитраж.
 Относно изпълнителната сила на арбитражното решение.
 Относно ЗУКТС да бъде допълнен с норми, вменяващи на НИПА функции по
изграждане и поддържане на информационна система за колективни
трудови договори и колективни трудови спорове с цел предоставяне на
информация относно обхвата и характеристиките на индустриалните конфликти.

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА - 1
„От особена важност е подходът на систематично включване на социалните
партньори във всички дейности, което допринася за по-голяма съпричастност и
устойчивост на резултатите“.
„Привлечените от НИПА социални партньори участваха във всички етапи на
проекта и имат обща визия по отношение на инструментите за уреждане на
КТС и необходимите законодателни промени“.

„Ключовите фактори за ефикасността на Компонент 2 са:
 планираните за постигане цели на този компонент отговарят на мисията на
НИПА. Намираме явни доказателства за споделената визия и отговорности
на всички включени представители.
 високо ниво на експертност. Експертите за всяка специфична задача са имали
правилната експертност и са ангажирани директно от НИПА, след молба до
социалните партньори да определят най-добрите си експерти. Това
допринася както за качеството на работата, така и за бъдещото
сътрудничество със социалните партньори
 про-актвно търсене на съдействие и включване на социалните партньори по
време на цялостното изпълнение на проекта. При изготвянето на системата
и на предложенията са използвани трипартитни консултации, което е довело
до по-пълни и добри резултати.

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА - 2

„Ключовите фактори за ефикасността на Компонент 2 са:
 високо ниво на политическа подкрепа, осигурена от Надзорния съвет на НИПА.
Подкрепата на консултативния съвет по проекта също е ключова, тъй като в
него са включени също представители на трите конституента на НИПА - на
социалните партньори (на представителните организации на работниците и
служителите, и на работодателите, както и на държавата)“.

В заключение на Доклада за извършената междинна оценка е посочено,
че „компонент 2 е от голямо стратегическо значение и е насочен към
реални нужди на социалните партньори. Пример е за ефективно и
ефикасно изпълнение благодарение на лидерството и експертизата на
НИПА, както и на прякото включване на социалните партньори.
Инструментът за проследяване на КТС е създаден и тестван,
социалните партньори предлагат и промени в законодателството,
свързани уредбата на посредничеството/помирението при уреждане на
КТС. Има ясна визия за капитализиране и надграждане на
резултатите – например в посока правото на стачка, като така се
направят и законодателни промени. Единственото, което следва да
се подобри е участието на швейцарски експерти. То ще до обогати
резултатите и ще доведе до още по-устойчиви резултати“.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „РАЗРЕШАВАНЕ НА
СПОРОВЕ“ 2013-2015
Подробна информация за дейностите по изпълнение на проекта се съдържа на
интернет-страницата на НИПА на български език - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/480 и
на английски език - http://www.nipa.bg/?q=en/node/443

ПРОЕКТ:
„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
НА ПРАВОТО НА СТАЧКА“ 2017

Основна цел на проекта:
Съвместно със социалните партньори да бъдат
разработени предложения за подобряване на нормативната
уредба относно правото на стачка на работниците и
служителите чрез изменения и допълнения на ЗУКТС и
свързаните нормативни актове, използвайки подходящите
подходи, решения и практика на Конфедерация
Швейцария, и в съответствие с международните трудови
стандарти. В хода на изпълнението на проекта да бъде
търсено общо съгласие между социалните партньори за
изменение и допълнение на нормативната уредба,
свързана с правото на стачка.

Очакваният резултат:
ЗИД на ЗУКТС, които ще съдържат съвместни предложения и
алтернативни варианти на текстове относно уредбата на
правото на стачка и неговата реализация, както и
предложения за изменение и допълнение на свързаната
нормативна уредба.
Посещение в Конфедерация Швейцария за проучване на
швейцарския опит относно уреждането на колективните
трудови спорове и среща с екпертите на Международното
бюро по труда, Женева, за представяне на вариантите на ЗИД
на ЗУКТС.

В основата на реализацията на проекта е създадената експертна работна
група от 9 души. Членовете на ЕРГ, определени от социалните партньори,
и от страна на държавата, са уважавани и утвърдени специалисти с
доказан авторитет в областта на индустриалните отношения,
трудовото право, колективното трудово договаряне и уреждането на
колективните трудови спорове.
Членовете на експертната работна група разработиха встъпителен
доклад на основата на отделни доклади от всеки относно
необходимостта от промяна на нормативната уредба, регламентираща
правото на стачка, като обобщиха въпросите, по които има общо мнение,
и отделиха тези, по които има различия между социалните партньори.
Обобщеният встъпителен доклад по проекта отразява консенсусната
позиция на всички експерти на социалните партньори, относно
необходимостта от основна промяна на цялата правна уредба за
уреждането на колективните трудови спорове в България, в т.ч. и режима
на стачката.

Обобщен встъпителен доклад:
Общо мнение относно 4 принципа, които следва да се спазват в
проекта на ЗИД на ЗУКТС.
 принцип на равнопоставеност на страните - наличие на симетрични
(аналогични) възможности за действия на всяка от страните, насочени
към защита на интересите им;
 принцип на коректност, откритост и предвидимост - спазване на
морално-етичните норми на поведение в процедурата и сроковете, и
изключване на елемента „изненада“;
 принцип на зачитане на интересите на всяка от страните;
 наличие на законови гаранции за спазването на регламентираните
задължения на всяка от страните.

Обобщен встъпителен доклад:
Категорично съгласие между експертите по следните
въпроси:
1. Предложенията за усъвършенстване на нормативната уредба са
мотивирани от факта, че ЗУКТС е един от малко прилаганите
нормативни актове… законът съдържа редица непълноти, тъй като
новите обществени реалности предполагат възникване на различни по вид и
мащаб КТС в страната…. Проблемът трябва да се търси в твърде
общата регламентация на правоотношенията, разписани в закона и
липсата на достатъчно яснота, детайлизация и конкретизация в
нормативните процедури. Това създава несигурност, предпазливост и дори
страх при предприемането на действия по решаването на КТС. Към
изтъкнатото следва да се добави и фактът на сравнително бедната съдебна
практика и на практиката на доброволния арбитраж по материята на КТС.
Извод. Предложенията за изменение и допълнение на ЗУКТС следва да
бъдат насочени най-вече към внасяне на по-голяма яснота,
конкретизация и детайлизация на процедурите свързани с уреждане
КТС - предшестващи стачката, както и регламентацията, касаеща
процедурата, свързана със стачката

Обобщен встъпителен
доклад:
Обобщен
встъпителен
доклад:
Категорично съгласие между експертите по следните
въпроси:
2. Необходимостта от легално дефиниране на понятието „колективен
трудов спор“ и разграничаване на КТС на „спорове за права“ и „спорове
за интереси“. Тъй като понятието „колективен трудов спор“ стои в основата
на цялата правна уредба в ЗУКТС, би следвало то да бъде ясно формулирано
в закона, а не да се извежда по пътя на тълкуването, което създава
възможност за редица неясноти и спорове.

3. В закона следва да се определи точно моментът на възникване на
КТС. По този начин биха се избегнали обичайните противоречия между
страните, относно началото на спора, като се изясни кога приключват
обикновените преговори между страните и кога започва спорът. Ако при
възникване на КТС и предявяване на искане пред работодателя, копие от
същите искания бъдат представени пред НИПА и това бъде изрично
регламентирано в ЗУКТС, то моментът на възникване на КТС би бил
ясно определим.

Обобщен встъпителен
доклад:
Обобщен
встъпителен
доклад:
Категорично съгласие между експертите по следните
въпроси:

4. Необходимо е действащата нормативна уредба да се допълни и прецизира,
относно регламентацията на колективните трудови спорове и стачките на
неуредените сега равнища - секторно, териториално, национално, на
които тя фактически се осъществява. Следва в ЗУКТС да се предвидят
условия и ред за провеждане на стачката на тези равнища.
5. Стачката представлява спиране на работата, когато са изпълнени
стриктно определени законови изисквания. Тя трябва да се
разграничава от други форми на групов натиск, каквито са напр.
демонстрациите, събранията, митингите и пр., но с които често се
бърка. Подобно объркване може да доведе до нарушения на закона и
увеличаване на общественото напрежение. В ЗУКТС е важно да се направи
изрично разграничение между стачката и други групови мероприятия.
6. Приетите от НС на НИПА, въз основа на ЗУКТС, Правила за
осъществяване на посредничество и арбитраж, следва да се
инкорпорират в закона, а не тези процедури да се разписват в
подзаконовата нормативна уредба.

Обобщен встъпителен
доклад:
Обобщен
встъпителен
доклад:
Консенсус по следните важни въпроси, които следва да
намерят отражение при подготовката на ЗИД на ЗУКТС:

1. Необходимо е навсякъде в ЗУКТС като субекти, спрямо които законът се
прилага, да бъдат посочени и служителите, в съответствие с чл.50, ал.1 от
КТ, съгласно който КТД урежда трудови и осигурителни отношения на
работниците и служителите.
2. Философията на действащия към момента ЗУКТС е подчинена на идеята
за уреждане на КТС с отделен работодател. Експертите изразяват
своята обща позиция, че социалната практика изисква уреждане на
КТС на всички равнища – отраслово, браншово, общинско и
национално. За целта е нужна изрична нова уредба, отчитаща спецификата
на тези видове спорове.
3. В ЗУКТС следва ясно да се дефинира предмета на КТС. Спорният
предмет по действащия ЗУКТС повдига важни концептуални въпроси –
напр. дали са предмет на уреждане всички видове КТС (правни и
неправни).

Обобщен встъпителен
доклад:
Обобщен
встъпителен
доклад:
Консенсус по следните важни въпроси, които следва да
намерят отражение при подготовката на ЗИД на ЗУКТС:

4. Философията, на която следва да е подчинена законовата
регламентация за уреждане на КТС е разглеждането на стачката като
крайно средство за уреждане на спора. Доброволните способи са и
следва да са предпочитаният начин, по който следва да бъде постигнат
социален мир. В ЗУКТС следва да се разграничи процедурата по
посредничество от процедурата по помирение. Експертите в ЕРГ
предлагат да се внесе изменение в ЗУКТС, с което ясно се
регламентира, че посредничеството се осъществява изцяло от
синдикалните и работодателските организации по свободно
договорена от тях, в съответствие със закона, процедура - в
споразумение или в КТД, а помирителните процедури да бъдат
изрично възложени от закона на НИПА.

Обобщен встъпителен
доклад:
Обобщен
встъпителен
доклад:
Консенсус по следните важни въпроси, които следва да
намерят отражение при подготовката на ЗИД на ЗУКТС:

5. В ЗУКТС следва ясно да се регламентира правното положение на
помирителя, като изрично се посочи в закона, че помирителят е
служител на НИПА, назначен от директора на института, след
одобрение от Надзорния съвет. По този начин ще се отговори на
желанието на социалните партньори разходите по помирителните
процедури да не са за сметка на страните по спора, а да се поемат изцяло
от държавата, като в случая помирителните процедури ще бъдат
изцяло за сметка на утвърдения бюджет на НИПА. Освен това, по
този начин помирителите ще бъдат равно отдалечени от страните по КТС,
което ще създаде доверие към тяхната обективност и безпристрастност.
Така ще намери решение и въпросът за статута на помирителя –
възнаграждение, отпуски и т.н.

Обобщен встъпителен
доклад:
Обобщен
встъпителен
доклад:
Консенсус по следните важни въпроси, които следва да
намерят отражение при подготовката на ЗИД на ЗУКТС:

6. Наложително в ЗУКТС да бъде уредено изрично арбитражното
производство, като бъдат разписани изрично арбитражните
процедури. Експертите установиха също така, че липсва законова
регламентация, относно характера на споровете, които могат да бъдат
предмет на арбитраж пред НИПА. Единодушно е виждането, че в ЗУКТС
следва да се предвиди възможност споровете по изпълнението и
тълкуването на КТД да бъдат включени в правомощията на НИПА,
тъй като са пряко свързани с предмета на дейност на института и е
логично тези спорове да се разглеждат от арбитража към НИПА.
7. ЗУКТС следва да съдържа разпоредба, регламентираща начина на
определяне на възнагражденията на арбитрите в арбитражните
производства пред НИПА.

Обобщен встъпителен
доклад:
Обобщен
встъпителен
доклад:
Консенсус по следните важни въпроси, които следва да
намерят отражение при подготовката на ЗИД на ЗУКТС:

8. Необходимо е в ЗУКТС да се отмени § 2, ал.3 от Допълнителните
разпоредби, тъй като посоченият в него Указ № 56 отдавна е
отменен, а понятието „предприятие“, включващо и заведение, обект и
др. под. е регламентирано в § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда.
9. Предлага се да бъде преразгледана административно
наказателната отговорност по глава пета от ЗУКТС. В сегашните си
размери глобите са определени през 2006 год. и вече нямат необходимия
превантивен ефект, нито съответстват на размера на щетата, която някоя
от страните по КТС може да понесе, вследствие нарушението на ЗУКТС.

Обобщен
встъпителен
доклад:
Обобщен встъпителен
доклад:
Въпроси, по които има различия в становищата на
експертите:
1. Липсва яснота в ЗУКТС, относно това колко работници и служители
следва да бъдат налице, за да може да възникне колективен трудов спор.
Неприемливо е обявяването на стачка с обикновено мнозинство от
участвалите в гласуването, както и обявяването на стачка от отделни
категории работници. Стачката следва да се провежда само при достатъчно
широка подкрепа и солидарност между работещите за предприемането на
този подход. Поставен е въпроса за справедливо изчисляване на
обикновеното мнозинство при вземане на решението за стачка.
2. Следва да бъдат дефинирани и по-подробно разписани в закона правила за
провеждането на различните видове стачки. Важен е въпроса за
регламентиране на срок за предявяване на иск за незаконността на
стачката.
3. Работодателят следва да има право на локаут при същите изисквания,
при които работниците и служителите имат право на стачка, съгласно чл.6,
ал.4 от Европейската социална харта, в който се признава, „правото на
работещите и на работодателите да предприемат колективни действия в
случай на конфликт на интереси“.

Вариант на ЗИД на ЗУКТС (Глава Първа и Втора, както и някои
други членове на закона) съдържащ предложения, по които
съществува в голяма степен съгласие между експертите, без това
съгласие да е безусловно и консенсусно
ОСНОВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Навсякъде в ЗУКТС терминът „работник/работници“ се заменя с
„работник и служител“ или „работници и служители“;
2. Определение на колективните трудови спорове - израз на
несъгласието на работниците и служителите, относно трудовите и
осигурителни права, както и такива, свързани с жизненото
равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.
3. Определение на видовете КТС - споровете …. могат да възникнат
за нарушени права или за установяване на такива права, които
работниците и служителите искат да придобият. Те се уреждат по
пътя на доброволните способи и като крайно средство чрез стачка.

4. Роля на Общото събрание по реда на чл.6а КТ при
представителството на работниците и служителите в КТС –
„Оправомощаването следва да бъде извършено от общото събрание на
работниците и служителите по реда на чл.6а КТ, с предоставяне на
мандат, който да очертава правомощията на представителите. Писмената
форма на оправомощаването е условие за валидност на мандата“.
5. Определяне на началото на КТС – с връчване на исканията от
представителите на работниците и служителите на работодателя.
6. Ново заглавие на Глава Втора – ПРЕГОВОРИ, ПОМИРЕНИЕ И
АРБИТРАЖ
7. Разширяване и допълване на уреждането на КТС чрез
непосредствени преговори между страните, в процедурата „следва да
бъдат уточнени спорните въпроси, имената на представителите на
страните, честотата на провежданите заседания, възможността да се
привличат експерти, времетраенето на преговорите, както и други
въпроси от интерес за страните при провеждане на преговорите“.

8. При постигнато съгласие по спора, той се „решава с подписване на
споразумение за уреждане на колективния трудов спор.
Споразумението има действие за всички работници и служители.
Ако преди това има сключен колективен трудов договор с понеблагоприятни клаузи, на изпълнение подлежат клаузите на
постигнатото споразумение“.
9. При постигнато споразумение - нови искания към работодателя не
по-рано от една година от сключване на споразумението, освен при
съществена промяна икономическите условия.
10.
При
неизпълнение
на
постигнатите
договорености,
представителите на работниците и служителите и всеки работник и
служител могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по
чл.410, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс, независимо от
размера на вземането.

11. При непостигане на споразумение или отказ от преговори - всяка
от страните по спора може да потърси съдействие за уреждането му
чрез процедура за помирение, осъществявана от Националния
институт за помирение и арбитраж.
12. В чл. 4а, уреждащ дейността на Надзорния съвет на НИПА, се
предлагат изменения, свързани с отпадането на посредничеството, и
това намира отражение във функциите на Надзорният съвет на
НИПА.
13. Предлагат се нови чл. чл. 4б и 4в, с които текстове, съществуващи
в Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж от
НИПА, намират място в ЗУКТС по отношение на помирителната
процедура.
14. В предложенията за промяна на чл. 5 и чл. 6 текстове,
съществуващи в Правилата за осъществяване на посредничество и
арбитраж от НИПА, намират място в ЗУКТС по отношение на
арбитражното производство.

15. В предлаганата редакция на чл. 8, ал. 2 разноските на страните за
разглеждане и решаване на спора от арбитражен орган „се заплащат от
страните по тарифа, одобрена от Надзорния съвет на Националния
институт за помирение и арбитраж“.
16. С предлаганата промяна на чл. 17, ал. 3 се установява 14 вместо 7
дневен срок за разглеждане на иск за установяване на незаконността
на обявена, започнала или завършила стачка.
17. Предлага се промяна в чл. 22, като в първа алинея се променя
диапазона на глобата от 50 на 200 лева, на 500 до 5000 лева, а във
втора алинея установяването на нарушенията се привежда към
съвременното състояние на органите за контрол на труда – ИА
„Главна инспекция по труда“.
18. С промяната на § 2. ал. 1 от Допълнителните и заключителни
разпоредби на ЗУКТС, понятието „предприятие“ се предлага да се
употребява по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на
Кодекса на труда.

Варианти на Проекти на ЗИД на ЗУКТС:

В рамките на експертната работна група са разработени и обсъдени и
два варианта на ЗИД на ЗУКТС, по които съществуват сериозни
разногласия между представителите на организациите на
работодателите, и на работниците и служителите.
В хода на обсъжданията в експертната работна група, както и при
проведените работните срещи с представители на работодателите и
синдикатите, както и със заинтересованите лица – посредници и
арбитри, членове на НС на НИПА, се установи, че по една част от
предложените текстове в тази варианти изразените мнения и
становища са противоположни, докато по някои има предпоставки и
възможност за постигане на съгласие.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА
ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
Адрес: 1618 София, ул. ”Боряна” № 59, бл. 215-А
Тел. (02) 425 3750
E-mail: nipa@nipa.bg;
Web: www.nipa.bg
Благодаря за вниманието!
ВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ
директор на НИПА
ръководител на проекта

