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Посредничеството за уреждане на колективни трудови g 
спорове, за разлика от други европейски държави/ не е много ^ 
популярно в България. Незначителен брой са случаите; когато ^ 
е потърсено посредничество от Националния институт за о» 
помирение и арбитраж (НИПЛ). о 
За да популяризираме този диалогичен начин за решаване на 

Проф. д-р Красимира СРЕДКОВА 

Социалният диалог лежи 6 основата на съвременните тру-
дови правоотношения. 

Още Филаделфийската декларация за целите и принципите 
на МОТ о т 1944 г. прогласява в своя чл. III „е", че „Конференцията 
признава тържествено задължението на МОТ да подпомага в 
различните държави на света осъществяването на програми за: 
... действително признаване правото на колективно преговаряне, 
на сътрудничество между труда и капитала за постоянно подо-
бряване на ефективността на производството и взаимодейст-
вието между трудещите се и работодателите в подготовката 
и прилагането на социални и икономически мерки...". 

От друга страна, в чл. 152, ал. 1ДФЕС е предвидено, че „Ев-
ропейският съюз признава и насърчава ролята на социалните 
партньори, като отчита многообразието на националните сис-
теми. Той улеснява диалога между тях при зачитане на тяхната 
автономност". 

Принципът на социалния диалог е закрепен в чл. 2 КТ и 

трудовите спорове/ публикуваме Статията на проф. д-р Кра- т 
х 

симира Сред кова. ^ 
Проф. д-р Красимира Сред кова е преподавател по трудово и 
осигурително право в СУ „Св. Климент Охридски". Тя е дъл- о 
гогодишен член на Надзорния съвет на НИПЛ, консултант и 
активен автор в изданията на ИК„ Труд и право". % 
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Посредничество за уреждане з 
на колективни трудови спорове и 
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g като основен принцип на българското трудово право. Той изисква 
^ страните по трудовите правоотношения да уреждат въпросите 
® с общо значение чрез преговори, взаимни отстъпки и зачитане 

на интересите на другата страна. Той лежи и в основата на 
§ уреждането на колективните трудови спорове. 

13 Законът за уреждане на колективните трудови спорове 
х изхожда о т идеята за предимство на способите за доброволно 
* 
и О 

уреждане на тези спорове. Това означава уреждането им с пре-
говори, сътрудничество и взаимни отстъпки между спорещите 

^ страни в името на общия интерес - по-ефективен труд при 
х по-благоприятни условия. В тези случаи трудовият процес не се 
£ преустановява, както по време на стачка. Сред тези способи е 

посредничеството. 
5 Н Основите на правната уредба на посредничеството като 
о способ за уреждане на колективен трудов спор се съдържат в 
^ Закона за уреждане на колективните трудови спорове 

(чл. 4-4а, § 1 ДР).Приет в началото на демократичните промени 
в България, законът имаше своята голяма роля при внасянето на 
ред и организираност по тези спорове. Практиката по неговото 
прилагане, естествено, разкри иредица недостатъци - празноти 
на уредбата, противоречия, нецелесъобразни правни решения. 
Въпреки многобройните предложения и о т Надзорния съвет на 
Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), u от 
социалните партньори, досега не се намери българско правител-
ство, което да откликне. Това създава сериозни затруднения и за 
страните по колективните трудови спорове, и за НИПА. 

На основание чл. 4а, ал. 7, т . 4 ЗУКТС Надзорният съвет на 
НИПА е приел Правила за осъществяване на посредничество 
и арбитраж, за уреждане на колективни трудови спорове 
от НИПА и Етични правила за поведение на посредниците 
и арбитрите. 

Освен в Закона за уреждане на колективните трудови спо-
рове (ЗУКТС), уреждане на тези спорове по-конкретно чрез посред-
ничество, е предвидено и в общия Закон за медиацията, който 
предвижда възможност за уреждане чрез този способ на правни и 
неправни, включително трудови спорове. Тази възможност обаче 
не е популярна нито по индивидуални, нито по колективни тру-
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доби спорове, поради което вниманието по-долу ще бъде насочено д 
към уредбата по специалния закон. 

Н Социалното предназначение на посредничеството е да 
се уреди колективният трудов спор в обстановка на сътрудни-
чество и добронамереност на страните по спора. Ако т е сами 
не могат да осъществят такова ефективно сътрудничество, на 
помощ идва посредникът. 

08 Тъй като посредничеството е способ за уреждане на колек-
тивни трудови спорове, е необходимо да се знае какво е колек- и 
тивен трудов спор. ^ 

В българското законодателство няма легална дефиниция на s 
понятието „колективен трудов спор". Извод за това понятие се 
прави о т разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗУКТС, според която „този 
закон урежда реда за уреждане на колективните трудови спорове 
между работници и работодатели по въпроси на трудовите и з 
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ГО X 
о осигурителните отношения и жизненото равнище". Следователно о 

колективният трудов спор е спор между работници и служители, 
о т една страна, и работодатели, о т друга страна, по въпроси на 
трудовите и осигурителните отношенияДл жизненото равнище. 
Това означава, че както всеки спор, и колективният трудов спор 
се характеризира с два белега: 

а. Страните по спора. Това са носителите на правата 
и задълженията по материалното правоотношение - предмет 
на спора. Тези страни са: 

От една страна, общност от работници и служители. 
Като страна по колективен трудов спор работниците и 

служителите представляват общност о т физически лица, които 
полагат наемен труд по трудово правоотношение. Законът не 
установява минимален брой на работниците и служителите като 
страна по спора и това е негов недостатък, тъй като позволява 
хипотетично такъв спор да се образува и о т двама души. В колек-
тивния трудов спор работниците и служителите може да бъдат 
представлявани о т определен орган или лица (чл. 1, ал. 2 ЗУКТС), 
но субекти на правата и задълженията - предмет на спора, са 
самите работници и служители като общност (в предприятие, 
поделение и т.н.). 

Представителството на работниците и служителите 
по колективния трудов спор може да бъде: 

Информационен бюлетин по труда 



g Първо, законно. То принадлежи на съответната синдикал-
^ на организация. „Съответна" е синдикалната организация, която 
® е изградена на територията на производствената единица, в 

която се развива спорът (предприятие, негово поделение и т.н.) 
§ и в която членуват работниците и служителите - страна по 
^ спора. Това представителство се прилага, доколкото работници-
5 т е и служителите не са учредили доброволно представителство. 
^ Второ, доброволно. То може да се осъществява о т вся-
и ко лице (работник или служител, специалист извън трудовия 

колектив и т.н.) или орган (например стачен комитет), който 
s работниците и служителите са упълномощили изрично. Това 

представителство има предимство пред законното. 
От друга страна, работодател. <и с 

х Работодателят като страна по колективния трудов спор 
о е носителят на правата и задълженията по индивидуалните 

трудови правоотношения с работниците и служителите - учас-
тници в спора (аргумент о т § 2, ал! 2 о т ДР на ЗУКТС; § 1, m. 1 
о т ДР на КТ). Той може да бъде страна по спора както самосто-
ятелно - като отделен работодател, така и съвместно с 
други работодатели - например работодателска организация. 

Работодателят може да участва в колективния трудов 
спор преди всичко лично. Това ще бъде случаят, когато той е фи-
зическо лице - например едноличен търговец. Най-често обаче той 
участва в колективния трудов спор чрез свой представител. 
И в тези случаи субект на правата и задълженията си остава 
работодателят, а не неговият представител. 

Както по отношение на работниците и служителите, чл. 1, 
ал. 2 ЗУКТС урежда два вида представителство на работода-
теля по колективния трудов спор: 

Първо, законно. Такова представителство е възможно при 
работодатели - юридически лица. Техни представители по колек-
тивните трудови спорове са техните законни представители ~ 
управител на търговско дружество, директор на училище и пр. 
Законното представителство се прилага, когато работодателят 
не е упълномощил изрично друг орган или лица. 

Второ, доброволно. То може да се осъществява о т всеки 
орган или лице, които работодателят изрично е упълномощил -

Информационен бюлетин по труда 



например юрисконсулт на предприятието, работодателска op- д 
ганизация и т.н. | 

б. Предмет на спора. Той е изрично определен 6 закона ® 
(чл. 1, ал. 1 ЗУКТС) и поради това е недопустимо прилагане на 
реда за уреждане на колективните трудови спорове спрямо други § 
видове спорове. Този предмет включва: J 

ГГ) 
Първо, трудовите отношения. Това са отношенията между х 

работниците и служителите и работодателите по предоставя-
нето на работна сила (чл. 1, ал. 2 КТ) и непосредствено свързаните и 
с тях отношения (чл. 1, ал. 1 КТ). ^ 

Второ, осигурителните отношения. Това са отношенията 
по материалното осигуряване на работниците и служителите 
при настъпване на определените в Кодекса за социално осигурява- ^ 
не и Закона за здравното осигуряване осигурени социални рискове. ^ 

Трето, жизненото равнище. Това са отношения, свързани § 
с отражението на трудовите и осигурителните права на ра- 'О 
ботниците и служителите върху техния жизнен статус. Те са 
посочени в Решение на Министерския съвет № 860 о т 2004 г. за 
определяне въпросите на жизненото рявнище, които са предмет 
на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудни-
чество (необнародвано). 

Колективният трудов спор е винаги спор относно общ 
интерес - интерес не на отделен работник или служител, а на 
общност о т работници и служители. Затова и редът за уреждане 
на колективните спорове е недопустим за уреждане на индивиду-
ални трудови спорове. Това е посочено изрично в чл. 16, т . 5 ЗУКТС. 

Колективният трудов спор е винаги свързан с полагането 
на наемен (зависим) труд в определено предприятие, отра-
съл и т.н. Връзката на спора с полагането на труд по трудово 
правоотношение и свързаните с него осигурителни отношения 
и отношения относно жизненото равнище прави невъзможно 
предмет на колективен трудов спор да бъдат други искания - на-
пример политически. Това е забранено изрично в чл. 16, т . 7 ЗУКТС. 

0 Способите за уреждане на колективните трудови спорове, 
какъвто способ е в частност посредничеството, са установени в 
едноименния закон. Посредничеството е способ за доброволно 
уреждане на спора. То се изразява в преговори между спорещите 
страни с участието на трето лице - посредник. Спорът се урежда 

Информационен бюлетин по труда 



g no взаимно съгласие на страните със съдействието на посредни-
ка, който ги напътства. Тази процедура е уредена в чл. 4-4а ЗУКТС. 

SS Предпоставките за започване на посредническа проце-
дура са две. Те са алтернативни. 

Едната е непостигане на споразумение по колективния 
0 
а; 
1 трудов спор в хода на непосредствени преговори между спорещи-

т е страни. 
и О ^ 
5 бъде както изричен, така и мълчалив. 

0) 
пз 

Другата е отказ от преговаряне. Това е хипотеза, когато 
някоя о т страните е отказала да участва в уреждането му чрез 
непосредствени преговори с другата страна. Отказът може да 

I И Тъй като непосредствените преговори между спорещи-
т е страни се явяват задължителна предпоставка за преминаване 

х към всички други способи за уреждане на колективния трудов 
§ спор, трябва да се изясни в какво се изразяват те. 
^ Непосредствените преговори между спорещите страни 

(чл. 3 ЗУКТС) са най-желателното Средство за уреждане на колек-
тивния трудов спор. При тях уреждането на спора се осъществя-
ва чрез обсъждане, отстъпки и съгласуване на общите интереси 
в обстановка на социален мир в предприятието. Те се изразяват 
в уреждане на спорния въпрос и достигане до неговото решаване 
о т самите страни по спора, по тяхно взаимно съгласие. Про-
цедурата е свободна, определяна от спорещите и съответно 
преговарящи страни. Законът поставя само две задължителни 
изисквания с цел яснота по спора и в крайното решение. 

Едното изискване е работниците и служителите да предя-
вят исканията си писмено пред работодателя. Това изискване е 
насочено към осигуряване на яснота относно предмета на спора 
и предоставяне възможност на работодателя да обсъди искани-
ята, да се подготви за участие в преговорите и за постигане на 
взаимно приемливо решение по спора. 

Другото изискване е работниците и служителите да съ-
общят на работодателя имената на своите представители в 
преговорите. Законът не установява изисквания относно броя и 
качествата на представителите, нито относно удостоверява-
нето на представителната им власт, което е поредната негова 
празнота. Те се съобщават на работодателя, за да знае той с кого 
ще води преговорите и чие становище ще бъде правно валидно по 
Информационен бюлетин по труда 



Посредниците no колективните трудови спорове са две 
категории, предвидени алтернативно 6 чл. 4, ал. 1 ЗУКТС: 

а. синдикални и работодателски организации. Няма 
значение дали са признати за представителни; 

б. Националният институт за помирение и арби-
траЛ. Той осъществява посредничество чрез утвърдени 
о т Надзорния му съвет посредници. Това са физически 
лица, предложени о т представителните организации 
на работниците и служителите, о т представителни-
т е организации на работодателите и о т министъра 
на труда и социалната политика като представител 
на държавата. Законът не установява специални изис-
квания към тези лица. Досегашната практика показва, 
че за посредници се утвърждават юристи, икономисти, 
психолози и други лица с теоретични познания и практи-
чески опит в трудовото право. 

ШШ Законът за уреждане на колективните трудови спорове 
не установява задължителни правила за провеждане на посредни-
ческата процедура. Такива правила са установени в Правилата 
за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане 
на колективни трудови спорове о т НИПА u Етични правила за 

Информационен бюлетин по труда 

спора. Работодателят не може да се произнася относно опреде- Ц 
лените представители, да ги одобрява и пр. | 

Когато преговорите приключат с постигане на решение по 5 
спора, т о се оформя в споразумение, което се сключва между 
страните по спора. Споразумението трябва да съдържа волята i 
на страните относно постигнатото съгласие, евентуалния срок ц 
за изпълнението на поетите задължения и др. То се обективира 2 
в писмена форма. Ако в хода на преговорите, за чиято продължи- ~ 
телност законът не установява срок, не се стигне до взаимно и 
приемливо решение, спорът остава висящ и пред страните се г 

откриват други форми за неговото решаване. Такава форма е s 
<[ 
х 
CD <s 

посредничеството. 
S S Право да търси съдействие за уреждане на спора о т 

посредник има всяка от страните по спора. Другата е длъж- ^ 
на да приеме съдействието. Длъжен да окаже съдействието е и § 
органът, о т който е потърсено. ^ 



u. O < 
го 

g поведение на посредниците и арбитрите, приети о т Надзорния 
| съвет на НИПА на основание чл. 4а, ал. 7, т . 4 ЗУКТС. 
3 Законът установява само препоръчителен срок за провеж-

дане на процедурата. Той е 14 дни (чл. 4, ал. 2 ЗУКТС). Срокът е 
§ препоръчителен - по споразумение на страните по спора може 
^ да бъде установен и по-продължителен срок. 
3 С изтичането на срока за провеждането й посредниче-
N ската процедура може да приключи: 

а. с постигане на съгласие. Това означава преодоляване 
на спорните въпроси и подписване на споразумение от -

s носно тяхното решаване. Това споразумение се сключва 
£ между страните. Посредникът само съдейства за пое-
^ тигането му. С това спорът приключва; 
5 б. с непостигане на съгласие. Това означава, че спорът 
§ не е могъл да бъде уреден и със съдействието на т р е т о 

лице. Той продължава да ,бъде висящ. Страните разпо-
лагат с други възможности за уреждането му - трудов 
арбитраж, средства за обществено въздействие и в краен 
случай стачка. 

f lU Посредничеството за уреждане на колективнити трудови 
спорове не е много популярно в българската действителност. До-
колкото се използва, т о е предимно о т работодателските и 
синдикалните организации. Незначителен брой са случаите, 
когато е потърсено посредничество о т НИПА. Според Анализ 
на проведените процедури по посредничество и арбитраж, със 
съдействието на НИПА през периода 2007-2011 г. в НИПА, са 
образувани девет процедури по посредничество, пет о т които 
не са проведени поради липса на съгласие на една о т страните1. 
Главната причина да не се прибягва до посредничеството на 
НИПА се търси в необходимостта за заплащане на разноските 
по процедурата о т страните, което затруднява синдикалните 
организации. Спорещите страни обаче не трябва да забравят, че 
посредниците на НИПА са безпристрастни, т е са квалифицирани 
чрез специално организирано обучение, добронамерени - а това 
са важни предпоставки за справедливото и законосъобразното 
уреждане на колективните трудови спорове. 
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