ПРАВОТО НА СТАЧКА
Усъвършенствуване на
нормативната уредба
Чавдар Христов – член на
експертната работва група от КНСБ
ноември 2107г.

Усъвършенствуване на правната уредба
• Позицията на КНСБ от 2002 г. през 2006,
2009г.Хронология на събитията до
настоящия момент(справка хронология).
• Първата е от м.03.2003г.,адресирана е до
зам. министър по труда – В.Апостолов и р-л
на раб. Група по изм. в ЗУКТС.
• Доклада на Ана Пуйа
• Конкретните разработки от 2006 и 2009г.

Усъвършенствуване на правната уредба
• Има ли необходимост? Категорично ДА!
• В закона следва да намерят място
предпоставките от чл.50 КРБ - стачката е
право за защита на колективни,
икономически и социални интереси, а не
за решаване на КТС!
• За да се приведе правната уредба на
условията и реда за провеждане на
стачката в съотевтствие със съществуващите
стандарти в Европа и света, вкл.и по ЗДСл.

Стачката - комплексен проблем в кръга
„индустриални отношения“
• Стачката иманентно свързана с правото на
сдружаване – 87 Конвенция на МОТ.
• Колективно право от кръга на чл.6 ЕСХ
/ревизирана/ и чл.28 ХОП ЕС свързано с
друг основен компонент на тези отношения
– колективното договаряне.
• Членове 48, 49 и 50 от Конституцията-право
на труд, на сдружаване и на стачка!!!

ЕСХ /ревизирана/ Член 6.Право на сключване на колективни
трудови договори

• чл 6. Право на сключване на колективни
трудови договори:.......... и признават:
4. правото на раб. и на работодателите на
колективни действия в случай на конфликт
на интересите, включително и правото на
стачка, като се спазват задълженията,
които биха могли да произтичат от
сключените преди това колективни
договори.

ХОП НА ЕС - чл.28. Право на колективни преговори и

действия

• В съответствие с правото на Съюза и с
националните законодателства и практики
работниците иработодателите, или
съответните им организации, имат
правото да преговарят и да сключват
колективни договори на съответните
равнища, както и да предприемат
колективни действия за защита на
техните интереси, включително стачка, в
случай на конфликт на интереси.

Стачката - комплексен проблем в кръга
„индустриални отношения“
• Отношенията, които определяме, като
„индустриални“, вкл. и условията за
упражняване правото на стачката НЕ
ТЪРПЯТ решаване „на парче“.
• Днес стачката, или ролята и мястото на
НИПА, което предстои....
• Утре или никога, колективното договаряне
или правото на сдружаване.

Комплексно решаване на свързани
въпроси/проблеми

• 1.Държавата да гарантира правото на
сдружаване (чл.49 КРБ). Криминализиране
на деянията насочени срещу това констит.
право!
• 2.Да се усъвършенствуват и развият
правните норми уреждащи тристранното
сътрудничество и колективното трудово
договаряне.

Комплексно решаване на свързани
проблеми

• 3.Да се усъвършенствува законодателството по
отношение на стачката, като предпоставки,
условия и ред, но в посока реализация и
облекчаване реализацията на правото.
• 4.Да се създадат органи и механизми за
отделно и самостоятелно решаване на
колективните трудови спорове - неправни и
правни, вкл. и по тълкуване на клаузи от КТД.
• Комплексен подход, развитие, надграждане от това имат нужда индустриалните
отношения в България.

