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УВОД 
Тази брошура се основава на превод на доклад, поръчан с цел да се изследва 

регулирането на правото на стачка в сектора на обществените услуги1 в държавите на 
Европейския съюз преди последното му разширение от м. май 2004 г. Информацията от 
доклада е била необходима при разработване политиката на Италия по този въпрос, поради 
което оригиналният доклед съдържа и обзор на дискусията за тези регулации в Италия. 
Докладът представлява изчерпателен обзор на международното, европейското и националното 
право, наредби, постановления и практики, свързани с правото на стачки в сектора на 
обществените услуги, и по-специално в електроенергийния сектор на държавите от 
Европейския съюз. Той включва:  

 обзор на международните актове, уреждащи правото на стачки от МОТ, ООН и други 
организации; 

 свързани с темата разпоредби на ниво ЕС, включително значението на директивата за 
електроенергетиката на ЕС; 

 правните норми, разпоредбите и практиките, уреждащи правото на стачки в по-общ 
план, и ограниченията в сектора на обществените услуги във всяка държава на 
Европейския съюз; 

 обзор върху дискусията по текущата уредба в Италия, както и обсъждане на тези теми 
и препоръки. 

Анализът на тези аспекти e подкрепен от анекс, в който са разгледани в подробности 
международните правни разпоредби, и тези на ЕС, както и подробности за практиките във 
всяка държава на ЕС. 

Докладът достига до следните основни изводи относно регулирането и практиката в ЕС: 

 Както в официални формулировки, така и по подразбиране, всички държави от 
Европейския съюз признават правото на стачки; 

 Широко приета е необходимостта от известни ограничения на правото на стачки в 
сектора на обществените услуги; 

 Няма единен списък от принципи за дефиниране на термина “обществени услуги”; 
 Във всички държави на ЕС процедурите, свързани със стачни действия в сектора на 

„обществените услуги” са оставени на социалните партньори, така че да бъдат 
прилагани чрез колективните споразумения и/или само-регулиращи се кодекси на 
профсъюзното поведение;  

 Правителствата се намесват често при стачни действия в сектора на обществените 
услуги; 

 Извън Италия, никоя европейска държава не отрежда специална роля на определена 
Комисия да определи въздействието на стачните действия върху сектора на 
“обществените услуги”; 

 Законодателството, ограничаващо правото на стачки на база трудови 
правоотношения, изглежда изоставено без да се използва. 

На тази основа проучването прави редица препоръки, адресирани до лица на ключови 
постове в политиката и социални партньори в Италия, в три големи категории:  

(a) Процедурни препоръки за специфични мерки; 
(b) Насоки за социалните партньори; 
(c) Принципи, които ще подпомагат формулирането на политиката в бъдеще. 

                                                      
1 В тази брошура се използва терминът „сектор на обществените услуги” като превод на 

словосъчетанието на англ. език “Services of General Interest” (SGI), което често се превежда като „услуги 
от общ икономически интерес”. Другият термин за тези дейности е “основни дейности” като превод на 
словосъчетанието на англ. език “Essential Services”. Както се подчертава и в доклада, няма единство в 
националните практики относно обхвата на дейнстите, които се включват в обществените услуги. 
Бел.ред. 



Екипът на проучването от Университета в Кардиф, Великобритания, бе сформиран на 1 
октомври 2001 г. да проведе следното проучване за правото на стачки в сектора на 
обществените услуги, и специално в електроенергийния сектор в държавите на ЕС:  

 проучване на международното право и разпоредби, например постановления на МОТ; 
 проучване на правото на ЕС, засягащо правото на стачки и приложението на 

директивата за електроенергетиката; 
 обзор на разпоредбите и практиките по отношение на стачките в сектора на 

обществените услуги във всички други страни на ЕС; 
 анализ на въпросите, възникващи във връзка с регулиране на стачките в сферите на 

основните дейности в Италия. 
Екипът по проучването бе подпомогнат в работата си от Жан Вилен Гудриян, заместник 

главен секретар на Съюза на служителите в държавните институции, и Вероник Шантел 
Десплат, научен работник, Университет Париж 10. 

 
Преводът на това проучване е направен с любезното съдействие на Фирмената синдикална 

организация на ФЕДЕРАЦИЯ ЕНЕРГЕТИКА към КТ “Подкрепа” в 
“Електроразпределение Стара Загора” ЕАД. 

 



І 
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И ПРАВО НА ЕС 

Правото на стачки е предмет на правна регулация и насочване в рамките на 
международното право и в правото на ЕС. Тук са приложими три групи правила: тези на МОТ, 
на ООН и на самия ЕС.  
1.1. КОНВЕНЦИЯ НА МОТ ЗА СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕТО  

Конвенция №87 на МОТ, Член 3, урежда правото на сдружаване. То гласи:  
1. Организациите на работници и работодатели имат правото да разработят свои устави 
и правила, да избират свои представители с пълна свобода, да организират своя 
админстративна и друга дейност и да формулират свои програми.  

2. Обществените власти се въздържат от намеса, която би ограничила това право, или 
би попречила на законосъобразното му приложение. 

Тези постановки са били предмет на значително обсъждане в рамките на МОТ. 
Възприетото мнение гласи, че правото на стачки е естествена последица от правото на 
сдружаване, макар то да е сравнително ограничено в сектора на обществените услуги при 
особени обстоятелства. Прието е също така, че осигуряването на електричество е основна 
обществена услуга, но също така се отбелязва в коментар по това ограничение, че трябва да има 
компенсация на ограничаването на правото на стачки, което може да включва помирение, 
посредничество, и задължителен арбитраж.  

Според британския адвокат по трудово право Кейт Юинг, МОТ ефективно прокарва 
правото на стачки от Конвенция 87, която третира свободата на сдружаване и правото на 
организиране. Въпреки че не е изрично защитено от Конвенцията, Юинг посочва факта, че 
контролните органи на МОТ (Комисия на Експертите и Комисия за свободата на сдружаване) 
смятат, че това се подразбира от формулировката на член 3. Независимо от това, дори 
комисиите на МОТ приемат, че правото на стачки може да бъде ограничено в сферите на 
основните дейности при известни обстоятелства. 

През 1998 г. списанието на МОТ “Международен преглед на труда” публикува статия, 
която разглежда законодателството за човешки права и свободата на сдружаване. От части се 
разглежда и правото на стачки. Авторът, Вий Суепсон, ръководител на Клона за координация 
на равенството и човешките права към Отдела за международни трудови стандарти и човешки 
права на МОТ, пише, че контролните органи на МОТ са се занимавали с въпроса за правото на 
стачки повече от всеки друг. Той обяснява, че общият принцип е, че “правото на стачки е 
естествена последица от правото на сдружаване, защитено от Конвенция № 87”, като 
съответните членове са 3, 8 и 10. 

Контролните органи на МОТ обаче приемат, че е допустимо да се ограничи правото на 
стачки на работниците в сектора на обществените услуги (Комисията на експертите на МОТ 
също приема, че държавните служители, упражняващи властнически функции в името на 
държавата не трябва да имат право да стачкуват). 

Комисията на експертите определя “обществените услуги” като такива, “чието 
прекратяване би поставило в опасност живота, личната сигурност и здравето на цялото 
население или част от него”. Те не считат, че е желателно или възможно да се направи 
окончателен или постоянен списък на дейностите, които се приемат за “основни”. 

Въпреки това, Комисията по свобода на сдружаването прима като обществени 
услуги/основни дейности здравеопазването, снабдяването с вода и електричество, както и 
телефонните услуги и контрола на въздушното движение. Като обезщетение за загубата на 
правото на стачки на засегнатите работници трябва да се предложат компенсиращи гаранции – 
помирение, посредничество и задължителен арбитраж. Тези принципи за забрана на стачките в 
основните дейности се прилагат за действия в предприятия както от държавния, така и от 
частния сектор. 



1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ  
Съществуват редица декларации и конвенции на ООН, които имат отношение към 

правото на стачки. Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година постановява, че 
“Всеки има право да образува или стане член на профсъюз за защита на своите интереси” (Член 
23). Както и в Конвенцията на МОТ, това включва разбирането, че профсъюзите имат правото 
на стачки. По подобен начин други декларации и конвенции показват, че може да има 
ограничения, свързани с обществените услуги. 

Във Всеобщата декларация за правата на човека, 1948 г., Член 23, стр. 4, се казва: 
„Всеки има правото да образува или да членува в професионални съюзи за защита на 

своите интереси” 
Член 11 на Конвенцията за защита на човешките права и фундаментални свободи гласи: 
„Всеки има правото на свобода на мирно събиране и на свобода на сдружаване с други, 

включително правото да образува и да членува в профсъюзи за защита на своите интереси. 
Не могат да се поставят ограничения при упражняването на тези права‚ освен  тези, 

постановени със закон и необходими в едно демократично общество в интерес на националната 
сигурност или обществената безопасност, за предотвратяване на безредици или престъпления, 
за защита на здравето и морала или за защита на правата и свободите на другите. Този член не 
възпрепятства налагането на законови органичения на упражняването на тези права от членове 
на въоръжените сили, полицията или държавната администрация.”  

Конвенцията за защита на човешките права и фундаменталните свободи, 1950 г., 
признава, че може да има легитимни ограничения свързани с обществената сигурност и други 
съображения в смисъла, който включва основните дейности. 

Международен пакт за икономически, социални и културни права в своя Член 8 гласи, че: 
1. Държавите страни по настоящия пакт се задължават да осигурят: 

(а) Правото на всеки да образува профсъюзи и да членува в профсъюзи по свой 
избор, подчиняващо се единствено на правилата на съответната организация, за подобряване 
и защита на неговите икономическите и социални интереси. Не могат да се налагат 
ограничения при упражняване на това право освен установените със закон и необходими в 
едно демократично общество в интерес на националната сигурност и обществения ред или 
за защита правата и свободите на другите; 

(б) Правото на профсъюзите да учредяват национални федерации или конфедерации 
и правото на последните да образуват или да се присъединяват към международни 
профсъюзни организации; 

(в) Правото на профсъюзите да работят свободно, неподлежащо на ограничения, 
освен установените със закон и необходими в едно демократично общество в интерес на 
националната сигурност и обществения ред или за защита правата и свободите на другите; 

(г) Правото на стачка, при условие че се упражнява в съответствие със законите на 
дадената страна. 

2. Този член не възпрепятства налагането на законови ограничения при упражняване 
на тези права от членове на въоръжените сили или полицията‚ или на държавната 
администрация. 
3. Нищо в този член не разрешава на Държавите страни по Конвенцията на 
Международната организация по труда от 1948 г. относно свободата на сдружаване и 
защита на правото на организиране да предприемат законодателни мерки, които са в 
ущърб на или прилагат закона по такъв начин, че да бъде в ущърб на гаранциите, 
предвидени в Конвенцията.  

Международният пакт за икономически, социални и културни права (1966 г.) отново 
провъзгласява правото на организиране, но също и законността на ограничаване на това право 
“в интерес на националната сигурност или обществения ред или за защита на правата и 
свободите на други хора”, същият израз както във конвенцията от 1950 г. Пактът също така 



категорично задължава държавата да осигури “Правото на стачки, при условие че се упражнява 
в съответствие със законите на съответната страна”, но повтаря правото на държавите да 
изключват от тези права въоръжените сили, полицията и администрацията. 
1.3. СЪВЕТ НА ЕВРОПА: ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ХАРТА  

Съветът на Европа е приел Европейската социална харта (1961), с която държавите 
членки са се задължили да спазват редица основни права, включително и правото на 
профсъюзна дейност. Спазването на хартата се наблюдава, но правното й приложение не е 
задължително. 

Член 6 от Хартата признава правото на стачки, подчинено само на задължения, които 
могат да произтекат от колективни споразумения, влезли в сила преди това. Това предполага, 
че каквото и да е, ограничението по него трябва да е доброволно и съгласувано. Обаче в 
Приложението към хартата има условие, че правото на стачки може да бъде ограничавано, ако 
бъде обосновано като необходимо в едно демократично общество за защита правата и 
свободите на другите и за защита на обществения интерес, националната сигурност, здравето и 
морала. 

Член 6:  
„С оглед да се осигури ефективното прилагане на правото на колективно договаряне, 

Договарящите се страни приемат: 
1. да насърчават общи консултации между работници и работодатели; 
2. да насърчават, където е необходимо и уместно, механизми за доброволни преговори 
между работодатели или работодателски организации и работнически организации, с 
оглед регулирането на сроковете и условията на трудовите договори посредством 
колективни споразумения; 
3. да насърчават установяването и използването на подходящи механизми за 
помирение и доброволен арбитраж за разрешаване на трудови спорове; и признава: 
4. правото на работниците и работодателите на колективни действия в случай на 
конфликт на интереси, включително правото на стачки, подчинено на задължения, 
които могат да възникнат от колективни договори, влезли в сила преди това.” 

Приложението към Социалната харта (Част ІІ, Член 6, параграф 4) приема следните 
разпоредби: 

„Допуска се, че всяка страна по договора може, доколкото е засегната, да регулира 
упражняването на правото на стачки със закон, при условие че всяко по-нататъшно 
ограничаване, което това може да постави върху правото на стачки, може да бъде обосновано 
по условията на Член 31”.  

1.3.1. Статут на конвенцията 
По време на Втората среща на върха на Съвета на Европа, състояла се в Страсбург през 

октомври 1997 г., държавните и правителствени ръководители на страните-членки поеха 
ангажимент “да насърчават социалните стандарти така, както са изразени в Социалната харта и 
в други инструменти на Съвета на Европа” и призоваха за “най-широко възможно придържане 
към тези инструменти”. 

1.3.2. Социално сближаване 
Европейската социална харта и Допълнителният протокол към нея от 1988 г. гарантират 

серия от фундаментални права, които могат да се разделят на две категории: такива, отнасящи 
се до условията на заетост и такива, отнасящи се до социалното сближаване. Правата, свързани 
със заетостта, включват премахването на дискриминация в трудовите отношения; забраната за 
принудителен труд; правата на профсъюзите; правото на колективно договаряне; правото на 
мъжете и жените на равно заплащане за равен труд и т.н. 

1.3.3. Контролни механизми 
Международна система за контрол наблюдава спазването на Хартата от 23-те държави, 

които са я ратифицирали. Правителствата трябва редовно да представят доклади за 
приложението на разпоредбите на Хартата, които са приели. Те се преглеждат от Комисията на 



независимите експерти. Комисията дава правна оценка на съответствието на ситуацията с 
Хартата.  

В светлината на тези заключения Комитетът на министрите издава препоръки към 
правителствата, като ги моли да променят техните национални законодателства или практики, 
за да осигурят съответствие с Хартата. Неговите решения се подготвят от Правителствения 
комитет, в който са представени страните по договора, както и социалните партньори като 
наблюдатели. 

През 1995 г. бе приет Допълнителен протокол към Европейската социална харта, 
предвиждащ система за колективни оплаквания, която допуска някои работнически и 
работодателски организации и неправителствени организации да подават оплаквания в 
Комисията на независимите експерти, ако има обявено нарушение. 

Европейската социална харта бе ревизирана1 с цел да се осъвремени и разшири обхвата й 
за нови категории права. Тези права включват по-специално защитата срещу бедност и 
социално изключване, правото на прилично жилище, правото на защита в случаите на 
прекратяване на трудовите договори и т.н.  
1.4. РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО ПРАВОТО НА СТАЧКИ 

1.4.1. Договор на ЕС 
Единственият раздел от договора, който дава положително изявление по отношение на 

държавните дейности, е Член 16. Този член използва термина “дейности от общ икономически 
интерес”, и декларира, че ЕС и страните членки “трябва да се полагат грижи такива услуги да 
оперират на базата на принципи и условия, които им позволяват да изпълнят предназначението 
си”.  

С договора от Ница (2001) бе приет един нов член (Член 137), определящ социалните и 
работни цели. Тези постановки не разглеждат правото на стачки: “5. Постановките в този член 
не се прилагат към заплащане, право на сдружаване, право на стачки, или право на налагане на 
локаут (не пускане на работници на работа). В ръководството само се обяснява: “Независимо от 
това, както и в миналото възнаграждението, правото на сдружаване, правото на стачки или 
локаут не се разглеждат на ниво на Общността.” Не съществуват директиви по отношение на 
правото на стачки. Като следствие от липсата на европейска правна уредба по въпроса, се 
оказва, че няма сериозни решения и на Европейския съд по отношение на правото на стачки. 
През 1992 г. едно дело от Германия, засягащо ограниченията на държавни служители на 
Beamte, бе върнато като случай, засягащ частно въпроси на Германия.  

1.4.2. Харта на основните права в Европейския съюз 
1.4.2.1. Липса на ясно формулирано право на стачки   

Хартата на правата на ЕС, върху която бе постигнато споразумение наскоро, не включва 
правото на стачки. Тя включва разпоредби срещу принудителен труд (Член 5) и право на 
колективно договаряне и сдружаване (Член 28).  

„Член 5: Забрана на робството и принудителния труд 
1. Никой не бива да бъде държан в робство или подчинение 

2. Никой не бива да бъде каран да полага принудителен или задължителен труд.  

3. Трафика на човешки същества е забранен.” 

„Член 28: Право на колективно договаряне и действие  
Работници и работодатели или техните респективни организации имат, в съответствие с 

правото на Общността и националните си законодателства и практики, правото да договарят и 
сключват колективни договори на съответните нива и, в случай на конфликт на интереси, да 

                                                      
1 България е избрала да ратифицира ревизираната Харта. Законът за ратифициране на 

Европейската социална харта (ревизирана) е приет от 38-о Народно събрание на 29 март 2000 г. и е 
обнародван в "Държавен вестник" с Указ № 91 на президента от 5 април 2000 г. 



предприемат колективни действия, за да защитят интересите си, включително стачни 
действия.” 

Няма обаче “право на стачки” само по себе си. В Комюнике на Европейската Комисия за 
хартата се обяснява: 

“Обратно, някои права предвидени в началото, не бяха включени: или защото са били 
разглеждани просто като поставящи цели на политиката, каквито ни са разрешени за включване 
в Хартата от заключенията от Кьолн; такъв е случаят що се отнася до правото на работа или 
правото на справедливо заплащане; или защото, без да са изключени от списъка, те се 
подразбират от други разпоредби в предварителния вариант; такъв е случаят например с 
правото на стачки, което се разглежда от Член 26, осигуряващ правото на колективно 
договаряне и действие или правота на минимален доход, което е включено в Член 32, 
разглеждащ социалното подпомагане.” 

1.4.2.2 Признаване на обществените услуги 
Друга слаба позиция е тази на обществените услуги. Няма общо право на достъп до 

обществени услуги, като снабдяването с електричество: кодексът само “признава и уважава 
достъпа до услуги от общ икономически интерес, както това е предвидено в националното 
право и практика” (Член 36). Също така има само общо становище за “защита на потребителя” 
(Член 38). 



ІІ 
ПРАВОТО НА СТАЧКИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС 

Работниците имат ефективно право на стачки във всички държави на ЕС, но има разлика 
в правните и институционалните механизми, използвани за осигуряването му. Корените на това 
разнообразие са в различните правни и политически традиции на всяка държава. Те дават 
контекст за оценка на отделните уредби, които се прилагат във всяка държава. 

Законовите рамки и практики във всяка държава на ЕС са обобщени в Приложения III и 
IV. Различните уредби могат да се групират в 5 главни категории, които имат общи сфери 
помежду си: 
2.1. ЗАЩИТА В КОНСТИТУЦИИТЕ (АВСТРИЯ, БЕЛГИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛАНДИЯ, 
ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ) 

Конституциите в тези държави осигуряват определен обхват от защити по отношение на 
правото на стачки. Те варират от явно признаване на правото на стачки (Франция, Германия, 
Португалия, Испания и Швеция) до право на стачки de facto (Белгия, Финландия). Явното 
признаване на правото на стачки означава, че има законова рамка, която дефинира 
подробностите. 

Съществува важно различие сред държавите, в които конституцията предвижда правото 
на стачки, между индивидуално право на стачки или признато профсъюзно право. Важна тема в 
конституционните разпоредби е факта, че в някои държави профсъюзите са признати за 
средство за реализиране на правото на стачки. В случая на Германия и Гърция, стачка може 
да бъде свикана само от профсъюзите. В Португалия определена стачки се счита за легална, 
само ако е организирана от профсъюз или след гласуване на работниците на работното им 
място. 

Там, където има имплицитно или de facto признаване на правото на стачки, условията за 
стачките са уточнени чрез постановления на Върховен съд (Белгия) или чрез колективни 
споразумения (Финландия). 

В четири държави се признава по-скоро свободата на сдружаване, отколкото правото на 
стачки (Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург). В това отношение може да се твърди, че 
държавата дава на профсъюзите свободата да предприемат стачни действия, макар да са 
възможни обстоятелства, при които това би било оспорвано. 
2.2. ПРАВНО ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА СТАЧКИ (БЕЛГИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛАНДИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ГЪРЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ХОЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ)  

Много държави признават правото на стачки за всички работници или за всички сфери на 
работната сила. В повечето държави има изчерпателно правно третиране на правото на стачки 
като част от изпълнението на колективните споразумения, най-вече с работници (Белгия, 
Дания, Финландия, Германия, Гърция, Португалия, Испания и Швеция). Тези правни 
постановки се прилагат на практика по различни начини, включително помирение, колективни 
споразумения и сродни дейности. “Задължението за мирно решаване” е друга характеристика 
на такива договорености, и спазването му е отговорност на всички страни по споразумението. 

Основанията за стачни действия, предвидени в закона, варират. В Германия, правото да 
се предприемат стачни действия се основава на правната уредба и е установено от 
прецедентното право. В Белгия правото на стачки е основано на 9 споразумения между 
страните на пазара на труда, а в Холандия източник на правните основания е Европейската 
социална харта. В тези страни колективните споразумения носят задължението да поддържат 
мира в промишлеността, макар в Белгия това задължение да няма правно обвързващ ефект. В 
Люксембург в конституцията съществува право на свобода на сдружаването, от което 
Върховния съд е извел правото на стачки. Ситуацията в Холандия е по-неясна, тъй като 
стачните действия, (включително стачките) се регулират от прецедентното право.  

Друга характеристика на правните разпоредби относно правото на стачки е, че те не са 
фиксирани и са предмет на спорове. В случая с Белгия, където Върховният съд през 1981 
постановява, че лицата имат право на стачки, работодателите успяват да намерят правна 



обосновка да ограничат тези права. В резултат на това от 1987 година насам на присъстващите 
на стачни събрания, участниците в стачни и сродни дейности, са били налагани глоби, или са 
били заплашвани с глоби.  
2.3. КОЛЕКТИВНИ СПОРАЗУМЕНИЯ (АВСТРИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
ГЪРЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ХОЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ) 

Правното уреждане на правото на стачки обикновено влиза в сила чрез колективни 
споразумения. Постановките по отношение на стачките могат да бъдат заложени в тези 
споразумения, макар да варират за различните държави. 

Тези постановки варират от такива, които са обвързващи и изчерпателни (най-вече в 
Дания и Швеция) до такива, които са доста ограничени и изработени ad hoc (специално за 
конкретния случай) – в Португалия и Испания. По-специално в Дания и Швеция съществува 
система, чрез която страните на пазара на труда уреждат стачните действия. Тук правото на 
стачки се основава на споразуменията между централните организации. Голям акцент се 
поставя на задължението за мирно решаване, а най-общо то се прилага през периода на 
колективното споразумение. 
2.4. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ (АВСТРИЯ, ДАНИЯ, ФИНЛАНДИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ГЪРЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОРТУГАЛИЯ, ШВЕЦИЯ) 

Задълженията за мирно решаване представляват важно измерение на много колективни 
споразумения, които включват постановка за правото на стачки. Същината на това задължение 
включва изискването да няма спиране на работа по време на колективното споразумение. 
Допълнителни клаузи може да включват правото на организиране. В един случай може да има 
стачки през периода на споразумението, при интерпретация на споразумението от страна на 
работодателя, но не и според интерпретацията на профсъюза (Португалия).  

Някои от тези задължения датират от деветнадесети век, когато по стачен конфликт е 
постигано споразумение между централния профсъюз и капитала: Дания 1899, Швеция 1938. 

Там, където правната уредба, отнасяща се до стачни действия е изчерпателна, по-
вероятно е да бъде включено и задължение за мирно решаване на конфликти. 
2.5. ПРАВЕН ИМУНИТЕТ (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО, ИРЛАНДИЯ) 

Обединеното кралство представлява изключение от много от тези официални уредби и, в 
по-малка степен, Ирландия. В тези държави няма конституционно право на стачка (или на 
каквато и да е друга форма на стачни действия). По-скоро системата в тези държави почива на 
правни имунитети; някои действия, които нормално биха били незаконни, при известни 
обстоятелства са защитени. Тези обстоятелства са 10 и са стриктно регулирани; свързани са с 
различни сложни процедурни правила за гласуване, уведомяване и др. В случай, че не се 
проведе гласуване, стачката е незаконна. Колективните споразумения не са правно обвързващи, 
и ясно определение на задължението за мирно решаване на конфликти няма. 



ІІІ 
ПРАВНА УРЕДБА НА СТАЧКИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

УСЛУГИ 
Не съществува единствен модел от закони и практики, отразяващи стачките в сектора на 

обществените услуги, а едно многообразие от такива практики. Някои от ключовите 
характеристики са:  
3.1. ПРАВОТО НА СТАЧКИ 

Повечето държави разрешават стачки на работниците в обществената сфера, макар да има 
много квалификации на тези договорености. Тези разпоредби се характеризират с това, че 
специфични групи персонал са изключени от постановките, уреждащи правото на стачки. Това 
са най-често военните и полицията, или тяхна комбинация (Ирландия, Португалия, 
Обединеното кралство), макар в други случаи те да включват висши държавни служители и 
приравнен към тях персонал (Люксембург). Освен тези изключения, работниците в сектора на 
обществените услуги имат право на стачка, често в много ясно определени обстоятелства, като 
“минимални дейности”.  

3.1.1. Забрана на правото на стачки (Австрия, Дания, Финландия, Германия, Гърция) 
В някои държави различни сфери на обществените услуги (освен военните и полицията) 

не са упоменати в разпоредбите за право на стачки. По различни начини тези разпоредби 
включват значителни сфери от обществените услуги. Тези ограничения са разнообразни: от 
пълното им изключване от правото на стачки в Австрия, до различни равнища на изключване 
на местнaта и централна власт, старши академичен състав и съдии, както и всички членове на 
полицейските сили и военни служители (Дания). В други държави изключенията се отнасят до 
по-малък брой персонал пропорционално. Някои държави имат по-стари закони, ограничаващи 
правото на стачки на специални групи “държавни служители”, но те вече не се спазват в такава 
степен, например в Австрия, Германия и Финландия. Обаче, макар и да има такива 
изключения, това не означава, че няма случаи на стачки с участие на тези работници. В 
Австрия, например, е имало стачки с участие на държавни служители, какъвто е случаят и с 
Германия.  

3.1.2. Общи процедурни ограничения на правото на стачки (Белгия, Финландия, 
Франция, Люксембург, Ирландия, Холандия, Португалия, Испания, Обединено кралство)  
Ограниченията на правото на стачки варират от процедурни, отнасящи се до схемата и 

провеждането на стачката (Люксембург, Ирландия, Обединено кралство), до поредица от 
ограничения, които произтичат от изискването да се подсигури “минимално равнище на 
определени основни дейности” (Белгия, Финландия, Франция, Холандия, Португалия, 
Испания). В някои държави правото на стачки е признато прекалено общо, и е предмет на 
специфични разпоредби, които регулират стачката така, че да не нарушава благосъстоянието на 
хората (Финландия). В такива случаи правото на стачки се запазва. 

Някои държави имат различни правни постановки, които ограничават обстоятелствата за 
признаване на легитимността на определена стачка. В Германия, например, само профсъюзите 
могат легално да стачкуват; в Дания стачки по време на договор са нелигитимни; а в 
Обединеното кралство стачките без гласуване са нелигитимни, каквито са и стачките поради 
солидарност. Тези правни ограничения могат де се използват срещу стачки в обществените 
услуги, но не са специфични за тях. Един скорошен пример бе предприемането на правни 
действия от страна на Electrabel срещу белгийски работници в електроенергийния сектор през 
2001 г. – това бе извършено на базата на факта, че имаше нарушаване на правото на работа на 
подизпълнители, което нямаше връзка със задълженията към обществените услуги.  

3.1.3. Сектор на обществените услуги (Австрия, Белгия, Финландия, Франция, 
Германия, Гърция, Холандия, Португалия, Испания, Швеция)  
В много държави има специални правни уредби, които се отнасят до сектора на 

обществените услуги, които предполагат осигуряването на “минимални дейности”. Те варират 
и често се спори по тях.  



Един от дебатите се отнася за дефинирането на сектора на обществените услуги или 
минималните дейности. В единия случай, в Белгия, бе направен опит да се съгласуват 
благосъстоянието на обществото с правото на стачки на работещите в този сектор. Бе 
установена серия процедури за дефиниране на “сектора на обществените услуги”. Тази 
процедура е предписана по правен път. Тя фокусира върху съвместен комитет, съставен от 
работодатели и представители на профсъюзите, както и включване на Министерството на 
заетостта и труда. Белгийският тип уредба се характеризира с това, че решенията за обявяване 
на стачка често се оспорват в съда и съществуват известни доказателства за юридическо 
ограничаване върху правото на стачки в сектора на обществените услуги. 

Подобен е случаят в Португалия, където се оспорва определението на “минималните 
дейности”. Работещите в сектора на обществените услуги имат същото право на стачка като 
другите работници, с изключение на военните с администрацията и служителите към тях, които 
нямат право да стачкуват. Обаче, има ограничения за работещите в сектора на обществените 
услуги, с общото изискване да се осигурят “минимални дейности”, които да бъдат изпълнявани 
по време на стачка. Сериозен дебат се състоя за отговорността по определяне “минималните” 
нива на дейности.  

В други държави стачките са разрешени, но са предмет на регулация от социалните 
партньори. Във Финландия държавните служители имат право да стачкуват, но не и да 
участват в някаква друга форма на стачни действия. По време на стачка държавните служители 
може да бъдат задължени да извършват “защитна дейност”, т.е. работа необходима за опазване 
на живота или здравето на гражданите, или за опазване на собственост, подложена на опасност 
поради стачката. До известна степен, тези въпроси се уреждат от Комисия за уреждане 
споровете на държавните служители.  

Изправени пред тези ограничения, профсъюзите са проявили въображение в своята 
реакция. В Холандия, например, бе развити нова форма на стачка. Тук законът, ограничаващ 
стачките в сектора на обществените услуги, бе отменен през 1980 г. Тези стачки се регулират от 
правилата, обичайно прилагани в частния сектор, въпреки че бяха изградени Консултативни и 
Арбитражни комисии през 1984 г., които посредничат между правителството и централните 
профсъюзи в сектора на обществените услуги при стачки.  

Ограниченията се прилагат към стачки, които биха застрашили обществени услуги 
(основни дейности) като снабдяване с електричество или питейна вода. Един от резултатите бе 
инициирането на “щафетни” стачки, състоящи се от кратки стачки от департамент към 
департамент и от град на град. 

В някои случаи профсъюзите поемат инициативата да определят процедурите и de facto 
ограниченията върху стачките в сектора на обществените услуги. В Швеция, например, 
профсъюзите сами се съгласиха да забранят стачки “за някои професионални групи, които са 
необходими за функционирането на държавните дейности”. Подобно на това, на по-ниско 
равнище, главният профсъюз в електроенергийния сектор на Германия се ангажира с 
процедура за съвместно решаване на споровете, когато преговорите не са довели до колективно 
споразумение, със задължение за мирно решаване,  което гласи, че стачка може да започне само 
след като арбитражът се е провалил. 

3.1.4. Доброволно прилагане (Белгия, Дания, Финландия, Германия, Обединеното 
кралство)  
В някои случаи, независимо дали има правно ограничение или не, изпълнението на 

приложимите процедури се делегира или на смесени органи между работодатели и профсъюзи, 
или на колективни споразумения, или на доброволни кодекси за поведение на профсъюзите. 
Една от най-ясните договорености е постигната в Белгия, където правото на стачки в сектора 
на обществените услуги е много точно описано. Тук дефиницията на обществените услуги се 
делегира на съвместни комитети, чиито решения са правно обвързващи, ако са подкрепени от 
75% работодатели и профсъюзи. В допълнение, съвместните комитети имат роля в 
последващото разрешаване на спора, когато не са успели да постигнат договореност. 

Също толкова обхватна, макар и произтичаща от общите изисквания относно правото на 
стачки за икономиката като цяло, е правната уредба в Дания. В нея общата процедура е 



основана на колективните споразумения между централните конфедерации на работодателите и 
профсъюзите. Тези споразумения включват задължения за мирно решаване на конфликти, 
правила, описващи процедурите за стачни действия, включително спиране на работа и 
процедури, когато не може да се постигне ново колективно споразумение. 

От друг порядък е уредбата в Германия, където профсъюзите са единственият орган, 
който може да обяви стачка, и е разработена подробна процедура за съвместно решаване на 
конфликта от работодатели и профсъюзи. Тези процедури са били адаптирани към сектора на 
обществените услуги, макар че през 2000 г. профсъюзите отхвърлиха резултатите от 
процедурата за общо решаване на конфликта. 

В случая на Великобритания профсъюзите в сектора на обществените услуги са 
установили кодекс на поведение за водене на спорове в сферата на това, което се определя като 
“обществени услуги”. Това най-общо включва осигуряването на минимални нива на покриване 
на дейностите, когато става въпрос за болници и подобни. На по-обхватно ниво, профсъюзите в 
Швеция доброволно са се съгласили да забранят стачките за определени професионални групи 
в сектора на обществените услуги. 

3.1.5. Интервенция (всички страни)  
На общо равнище, правителството винаги взема отношение при стачки, обхващащи 

сектора на обществените услуги, като работодател, а и като източник на правна регулация и 
прилагане на законите в държавата. Това варира от относително спокойната ситуация в 
Австрия, където Министерството на труда работи със съвместните комисии за да осигури 
оперативни процедури, с които да се отговори на изискванията на “обществените услуги”. 
Очевидно на практика, може да възникнат спорове за естеството на такава интервенция.  

Ако споразумението или процедурния кодекс се провали, най-често срещаната практика е 
правителството или парламента да се намесят за да разрешат конфликта. Такава стъпка бе 
предприета в Дания през 1999 г., когато бе наложено уреждане на конфликта и това сложи 
край на стачка на медицинските сестри. В Обединеното кралство, правителствата са 
използвали армията, за да поддържат минимално равнище на дейност по време на стачки на 
пожарникари. В други страни правителствата разполагат с ясно дефинирани пълномощия да се 
намесят в хода на конфликти в сектора на обществените услуги (Гърция).  

Важно е да се отбележи, че такава намеса би могла да бъде оспорена. През 2001 г. в 
Испания Министерството на науката и технологиите осигури минимални дейности в една 
компания, въпреки че стачниците бяха гарантирали минимални дейности, от типа спешни 
случаи и повиквания за социалните служби.  
3.2. ПРАВО НА СТАЧКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР  

Правото на стачки в електроенергийния сектор произтича от общите изисквания, 
приложими навсякъде в икономиката. Най-общо различията между държавите в това 
отношение се забелязват, когато те дефинират електроенергийния сектор или като част от 
обществените услуги и/или като основна дейност, за която трябва да бъде гарантирана 
“минимална дейност”. 

3.2.1. Право на стачка  
На едно общо равнище работниците в енергетиката във всички европейски страни имат 

право на стачка, което е подчинено на специфичните особености, приложими за служителите 
изобщо, и специални споразумения, които са се развили във времето за всеки един случай. Във 
Финландия, например, където няма специално упоменаване на електроенергийния сектор, има 
дебат за правото на стачки в отделни сектори или дялове на индустрията. По принцип 
работодателите изискват въвеждането на задължителен арбитраж при конфликти, които 
причиняват сериозни неприятности на обществото. Към днешна дата, правителството не се е 
съгласило с тези искания, докато централния профсъюз остава против каквото и да е 
ограничение на правото на стачки.  

3.2.2. Стесняване на правото на стачки 
Има някои държави, които са наложили стесняване на правото на стачки в 

електроенергийната индустрия. Във Франция от 1988 насам правителствата са налагали 



стесняване на правото на стачки в електроенергийната индустрия, за да осигурят нормални 
услуги на всички потребители. Допълнително усложнение бе въведено от стачни действия под 
формата на ограничение на производството, които не се разглеждат като стачка и следователно 
са предмет на налагане на глоби върху възнагражденията. С времето тези строги определения 
са се увеличили, като 1000 длъжности са класифицирани като изключително необходими по 
причини, свързани с безопасността. Изправени пред растящи правни ограничения, 
профсъюзите се адаптират към новата ситуация, като въвеждат нови форми на стачни действия: 
например прехвърляне на потребителя на нощни тарифи и по този начин влияние върху 
приходите на компанията. 

3.2.3. Ограничения на правото на стачки 
Най-често, особено в държавите, в които има задължение за мирно решаване на 

конфликти, указано в закон или в колективните споразумения, ограниченията са върху 
провеждането и обхвата на правото на стачки в електроенергийния сектор. В Германия 
ограниченията за стачни действия, включително стачки, в електроенергийния сектор 
произтичат от принципа за пропорционалност, гласящ, че трябва да се предвиди възможност, в 
случай на стачни действия в основните сектори (снабдяване с електричество и вода, болници) 
да бъдат задоволени нуждите на населението; в противен случай се появява “груба 
диспропорция”. В този контекст, един от основните профсъюзи се ангажира със съвместно 
разрешаване на спорове, там  където с преговори не се постигне колективно споразумение. В 
този случай, задължението мирно решаване изисква започването на стачка само тогава, когато 
арбитражът се провали.  

3.2.4. Спорни моменти 
В редица държави има спорове относно определението на “минималните дейности” и още 

по-важно, кой трябва да вземе решение за изработването им. От едната страна е Гърция, която 
е прехвърлила това право на работодателите. Тук енергетиката се счита за обществено 
предприятие, чието функциониране има жизненоважно значение за обслужване на основните 
нужди на обществото като цяло. В резултат на това, съществува изискването за предварително 
обявяване на стачка и определяне на персонал, за да поддържа основните дейности. През 1990 
г. беше направена поправка на закона, така че работодателите да могат да определят броя и 
типа необходим персонал, и да посочват онези лица, които трябва да покриват важни 
длъжности по време на стачни действия.  

В другия край на спектъра няма ограничения на правото на стачки в електроенергийния 
сектор. В Обединеното кралство няма специални ограничения за стачни действия на 
работниците в сектора на обществените услуги, и няма специални разпоредби, отнасящи се до 
стачки в електроенергийния сектор. Обаче, правителството има достъп до аварийните 
мощности, и те могат да бъдат използвани за поддържане на електроснабдяването. Съществува 
разпоредба от 1976 г. насам, след петролната криза на ОПЕК от 1974, за намеса на военните за 
осигуряване на снабдяването с гориво в страната.  

Някъде по средата, и отчасти отразявайки резултатите от профсъюзни кампании в 
миналото и компромисите, постигнати между работодатели и профсъюзи, са решението за 
определяне на минималните дейности, и за това кой трябва да бъде включен е отговорност на 
съвместен комитет между работодатели и профсъюзи. В Люксембург за електроенергийната 
индустрия има правила, свързани със съвместните комитети на компанията, състоящи се от 
социалните партньори. Тези комитети, установени за всички компании в частния сектор, 
имащи повече от 150 работници, могат да вземат участие в съвместното решаване на въпроси 
от порядък назначения, повишения, осигуряване на здравето и безопасността. Друг случай, при 
който е приложен същия принцип, е Испания. Тук индустрията е обвързана със същите 
правила и разпоредби, които важат за основните обществени услуги, като са предвидени 
“минималните дейности” да се определят от колективно споразумение, вътрешни профсъюзни 
правила или от държавните институции.  

3.2.5 Мястото на правителството  
Добре е да отбележим, че във всички случаи правителствата си запазват правото да се 

намесват при стачки в електроенергийния сектор. В Португалия например, електрическата 



индустрия се вписва в общите разпоредби, които важат за всички работници, макар че като 
основна дейност тя е предмет на изискването за осигуряване на “минимални дейности”. Имало 
е проблеми в този сектор, при което са се организирали  големи стачки против процедурите и 
против правото на тези, които вземат решения (работодателите) да управляват работата и 
заплащането. В случай на стачка, която се окаже нелегитимна поради това, че профсъюзът 
откаже да  сътрудничи за осигуряването на основните дейности, тогава правителството има 
правото да мобилизира стачниците. Подобно на това, в Дания съществува обща разпоредба, 
отнасяща се до работа, жизненоважна за нормалното функциониране на обществото, която 
включва ефектът от стачки в електроенергетиката. В тези случаи, вследствие на неотдавна 
приключилия конфликт с медицинските сестри, правителството си е запазило правото да взема 
мерки за гарантиране на здравеопазването в случаите, когато профсъюзи и работодатели не 
успеят да постигнат съгласие при спор.   

3.2.6 Последни събития 
Тенденциите, отнасящи се до правото на стачки в електроенергийния сектор включват 

следното: 
Съществува непрекъснато напрежение и дискусии между правото на стачки и 

общественото благосъстояние. В резултат на това профсъюзите понякога вземат инициативата 
за да утвърдят процедури (Швеция и Великобритания) за утвърждаване на правото на стачки, 
докато в други държави това е предмет на дискусии и обсъждания между социалните 
партньори (Франция, Португалия). Балансът между общественото благосъстояние и правото 
на стачки означава, че може да има стачки на служители в сектора на обществените услуги, 
например едномесечната стачка в компаниите за обществения автобусен транспорт във 
Валония, Белгия. Сложността в този конкретен конфликт бе, че партньорите не бяха 
дефинирали минималното равнище дейности, които да бъдат поддържани в случай на стачка.  

Има повишена правна активност на работодателите, които настояват за по-нататъшни 
ограничения на правото на стачки. В Белгия работодателите са се отнесли до граждански 
съдилища за да получат възбрана срещу стачки (от 1987 г. насам). Във Франция 
Електрическата компания е ограничила правото на работниците да предприемат стачни 
действия чрез дисциплинарни мерки, прилагайки административното право.  

Много профсъюзи правят опит да запазят участието си в споразуменията уреждащи 
стачните действия, включително стачка, в електроенергийния сектор в частност и в 
икономиката като цяло (Белгия, Дания, Швеция, Португалия, Испания). Тези договорености 
са предмет на оспорване, тъй като икономиката се преструктурира и реорганизира.  

Профсъюзите, изправени пред ограничаване на правото на стачки, започнаха да 
разработват нови стратегии, за да гарантират правото си на стачки при ограничаваща ги правна 
уредба, например подхода на “щафетните стачки”, разработен от холандските профсъюзи.  
3.3. ПРИНЦИПИ  

Разнообразието в правната регулация и оперативните процедури се корени в различното 
политическо и икономическо минало на държавите в ЕС. Могат да се отбележат следните 
основни моменти: 

 Профсъюзите са работили за утвърждаването си в продължение на години, а правото на 
стачки е едно от основните трудови права.  

 Всеки конкретен случай на отстояване на правото на стачки има различен изход: от 
исторически компромиси, направени от скандинавските профсъюзи (особено Швеция и 
Дания), до договореностите за не-намеса в Ирландия и Великобритания. Договореностите в 
Португалия и Испания са постигнати най-близо до настоящето.  

 Въпреки различната предистория, съществува непрекъснато напрежение между правото 
на стачки като фундаментално право и моралното задължение да се намалят до минимум 
трудностите за трети страни, а именно граждани, особено тези, зависещи от социалното 
осигуряване, като пациентите в болниците.  

 Там, където социалните партньори имат положителен подход при уреждане на тези 
въпроси, напрежението между тези противоречащи си права може да бъде разглеждано.  



 На практика, профсъюзите са изправени пред избора да се само-регулират и/или да се 
стремят към участие в съвместните регулативни комитети, съставени от социалните партньори.  



ІV 
ДИРЕКТИВА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА 

И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ  
4.1. ДИРЕКТИВА НА ЕС ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА  

Най-общо ролята на електроенергийната промишленост и на електрическите компании са 
дълбоко повлияни от Директивата в областта на електроенергетиката на ЕС (Директива 
96/92/EC на Европейския парламент и Съвета от 19 декември 1996 относно общите правила на 
вътрешния пазар на електричество), които изискват либерализиране на сектора в целия ЕС. 
Общата форма на тази либерализация е постепенното отваряне на пазара за конкуренцията. 
Съществуващите интегрирани компании трябва да се разделят на компании за производство, 
пренос и разпределение на електроенергия. Директивата не съдържа правни постановки за 
стачки или обществени услуги, а третира електрическата енергия като продукт за свободна 
търговия.  

4.1.1. Задължения на обществените дейности: трябва да се ясно формулирани 
Самата Директива не налага задължения към сектора на обществените услуги. Тя приема, 

че общото задължение за либерализация може да бъде ограничено от страните-членки като се 
използват задълженията за обществените дейности, но те трябва да бъдат ясно формулирани. 
Член 3, раздел 2 гласи: 

„Като вземат предвид съответните клаузи в Договора, в частност Член 90, Страните 
членки могат да наложат на предприятия, работещи в електроенергийния сектор, с оглед на 
общия икономически интерес, задължения към обществените услуги, включително сигурност 
на доставка, регулярност, качество и цени на доставките и опазване на околната среда. Такива 
задължения трябва да бъдат ясно дефинирани, прозрачни, не-дискриминационни и проверяеми; 
тези и други следващи ревизии да бъдат незабавно публикувани и обявени на членовете на 
комисията от страните членки. Като средство за изпълнение на горепосочените задължения по 
обществените услуги, страните членки могат, по собствено желание, да въведат практика на 
дългосрочно планиране.” 

Това означава, че електрическите компании в целия ЕС са свободни да работят като чисто 
търговски дружества, без задължения по обществените услуги, освен ясно определените в 
националните законодателства и оповестени в Европейската комисия. Това условие е важно за 
Директивата, защото в противен случай правителствата биха запазили големи сектори от пазара 
за държавните оператори, без да се налага да дават за това ex ante оправдание – което може 
силно да ограничи възможностите на частните компании да експлоатират пазара.  

Това също означава, че може да няма “задължения към обществените услуги” за частните 
оператори в енергетиката, освен ако правителството на страната членка не е дефинирало и 
публикувало такива задължения, както и уведомило комисията за тях. Там, където няма такива 
ограничения върху търговското поведение на компаниите, тяхната дейност не се разглежда 
обвързана със “задължения по обществени услуги”. Следователно, няма и основание за 
поставяне на ограничения за правото на стачки.  
4.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ МРЕЖИ  

Ефектът на една стачка при производител на енергия ще бъде силно повлиян от начина, 
по който преносната мрежа реагира на загубата – как енергията се управлява и разпределя. 
Продукцията на електропроизводителя не може да бъде физически свързана с един краен 
потребител, но концепцията за електроснабдяването като обществена услуга трябва да бъде 
дефинирана по отношение на ползването й. Така че правната регулация на правото на стачки в 
сектора на електропроизводството зависи от това,  как мрежовият оператор може и ще реагира 
при загуба на енергия от централа(и). 

Друга крайност би била мрежовият оператор да установи, че стачката подкопава 
изпълнението на обществени услуги, ако загубата не може да бъде компенсирана напълно от 
други източници на електроенергия. Това е равностойно на твърдението, че цялото 
производство на електрическата система е основна обществена услуга. И следователно 
изглежда несъстоятелно според разпоредбите на директивата на ЕС.  



Ако мрежовият оператор не може да отговори напълно на търсенето, то тогава трябва да 
се приложи система за приоритетно разпределение, осигуряваща пълното снабдяване на 
секторите, считани за основни (например спешните случаи: болници; жизненоважни услуги 
като осигуряване на вода, управление на въздушното движение; дори може би и 
домакинствата) и спиране на тока на ротационен принцип за други потребители. При такова 
разпределение стачната дейност няма да засегне обществените услуги, освен ако стачката 
намали производството на енергия до такава степен, че се наложи ротационно спиране на тока 
и в приоритетните сектори.  
4.3. Разпоредби на ЕС за сферите на основни дейности и енергетиката  

В Договора е записано: Да се направят ефективни обществените дейности‚ под условие 
на: Чл. 1 

Разделът на договора‚ в който е включена положителна декларация относно сектора на 
обществените услуги‚ е Член 16. В него се използва термина “дейности от общ икономически 
интерес” и се декларира‚ че ЕС и страните членки “трябва да се погрижат тези дейности да 
функционират на базата на принципи и условия‚ които им дават възможност да изпълняватт 
мисията си”. Явно това не ангажира страните или ЕС със специална дейност или специален 
мащаб или ниво на разпореждане‚ а просто с ефективното им функциониране. Това се прави 
при условие, че тези дейности образуват част от общи (споделени) стойности и допринасят за 
“социалното и териториално” сближаване (а не‚ както е в целите на Член 2‚ “социално и 
икономическо” сближаване (Консолидиран Договор‚ Член 16). 

Дори този ангажимент за подпомагане ефективната работа на дейностите е “без ущърб на 
Член 73‚ 86 и 87” от Договора. Членове 86 и 87 се отнасят за държавните предприятия и 
държавната помощ (Член 73 засяга транспорта)‚ а те имат много специфични декларации. 
4.4. Правилата на конкуренцията имат предимство 

Член 86 гласи‚ че за държавни предприятия‚ извършващи дейности от общ интерес‚ 
страните членки “нито прокарват, нито поддържат в сила мерки‚ противоречащи на “Договора‚ 
особено на правилата за конкуренция”. В него се добавя по-откритото заявление‚ че 
предприятия‚ които извършват такива дейности‚ са подчинени на правилата на конкуренцията 
“доколкото прилагането на такива правила не възпрепятства изпълнението‚ по закон или 
фактически‚ на особените задачи‚ които са им отредени” (Консолидиран Договор‚ Чл. 86). 

Член 87 налага тотално ограничение на държавната помощ за предприятия “в каквато и да 
е форма‚ която изкривява или заплашва да изкриви конкуренцията като фаворизира някои 
предприятия или производството на някои стоки и е‚ доколкото засяга търговията между 
Страните членки‚ несъвместима с общия пазар”. След това се дават изключения - три категории 
помощи‚ които “са” съвместими с пазара: “помощ със социален характер‚ отпускана на 
индивидуални потребители”‚ помощ за природни бедствия и за бившата Източна Германия; и 
пет категории‚ които “могат да бъда съвместими” - икономическо развитие‚ проекти с 
европейски интерес‚ икономическа активност‚ културна помощ и други (Консолидиран 
договор‚ Член 87). Член 73 всъщност добавя още една за транспорт - помощ‚ която е 
необходима “за разтоварване от някои задължения‚ присъщи на концепцията за държавни 
дейности”. 
4.5. Директива относно електроенергията 

Директивата относно електроенергетиката: Директива 96/92/E, Член 3, раздел 2: 
Вземайки предвид съответните разпоредби на Договора, по-специално Член 90, Страните 

членки могат да налагат на предприятията, работещи в електроенергийния сектор, с оглед на 
общия икономически интерес, задължения към обществените дейности, включително 
сигурност на доставка, регулярност, качество и цени на доставките и опазване на околната 
среда.  Такива задължения трябва да бъдат ясно дефинирани, прозрачни, не-дискриминационни 
и проверяеми; тези и други следващи ревизии да бъдат незабавно публикувани и обявявани на 
членовете на Комисията от страните членки. Като средство за изпълнение на горепосочените 
задължения по обществените дейности, страните членки могат, по собствено желание, да 
въведат практика на дългосрочно планиране. 



V 
Италия 

5.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯТ СЕКТОР В ИТАЛИЯ 
5.1.1. Структура и промени 
До 1998 г. италианската електропромишленост се състоеше от един единствен държавен 

монопол, ENEL, който отговаряше за снабдяването с електричество на страната. Той 
управляваше мрежата и системата за електроразпределение, освен в няколко града, където 
общински предприятия ръководеха електроразпределителната мрежа. През март 2001 г. Acea 
купи останалите 50% от електроразпределителната мрежа на Рим от ENEL и стана 
единственият концесионер в града; през януари 2002 г. АЕМ - Торино купи останалата част от 
електроразпределителната мрежа на Торино от ENEL и стана единственият концесионер в 
града; през март 2002 г. АЕМ - Кремона откупи останалата част от електроразпределителната 
мрежа на Кремона от ENEL и стана единственият концесионер в града. Откъсването на част от 
електроразпределителната мрежа от ENEL бе осигурено от постановление от 1999 г., чиято цел 
бе да оптимизира електроразпределителните операции, като определи за единствен 
дистрибутор общинските фирми. ENEL също така произвеждаше почти цялата електроенергия 
на страната. Компанията беше вторият по големина производител в Европа след EDF (Франция 
– б.пр.).  

След приватизацията на отрасъла във Великобритания, извършена при правителството 
на Тачър и след въвеждането на общ пазар на електроенергия в скандинавските страни, 
Европейският съюз излезе с директива (96/92), която ефективно изискваше всички страни да 
децентрализират управлението на своите вертикални комунални услуги и да създадат пазар, в 
която компаниите биха могли да се конкурират при продажбата на електричество на 
потребителите. Под принудата на тази директива и на държавната политика за намаляване на 
правителствените дългове и заеми, отрасълът бе променен. Това създаде нова група фирми и 
нови условия за работа. 

5.1.2. Фирми и собственост 
Към края на 2000 г. имаше пет основни електропроизводителни компании, работещи на 

територията на Италия, които разделяха помежду си 80% от производствения капацитет 
(останалите 20% от производствения капацитет принадлежи на фирми-съпроизводителки): 

ENEL  (50%) 
Edison  (7%) 
Eurogen  (11%) 
Elettrogen  (8%) 
Interpower  (4%) 

ENEL е в процес на приватизация, като първият транш от акциите бе продаден през 
ноември 1999 г. Италианското правителство все още притежава 68% от акциите на ЕНЕЛ 1и все 
още не е определило твърди дати за освобождаването от останалия дял. 

Edison бе частна италианска компания, но контролният пакет акции бе придобит от EDF и 
Fiat през есента на 2001 г. (Fiat е основният акционер на Italenergia и ограничението върху 
гласовете на EDF в Управителния съвет на Еdison остава факт.) Останалите три фирми са в 
процес на отделяне от ENEL, чиято цел е да намалят относителния производствен дял на ЕNEL. 

Еlettrogen беше купен от консорциум, включващ Еndesa (Испания), BSCH и ASM Бреша. 
ASM Бреша е общинска комунална фирма, за която се очаква да листва 25-30% от акциите си 
на Миланската фондова борса. 

Еurogen бе купена от консорциум от Еdison, АЕМ Милано, АЕМ Торино, швейцарската 
Atel, Unicredit, Interbanca и Royal Bank of Scotland. (АЕМ Милано е частично приватизирана 
енергийна фирма със седалище Милано; АЕМ Торино е частично приватизирана 
електроснабдителна фирма на Торино.) 

                                                      
1 Към датата на публикуването на този доклад – бел.ред. 



Очаква се Interpower да бъде продадена през 2002г. 
Бе създаден независим оператор на преносни системи с публична собственост, GRTN, 

въпреки че ENEL все още притежава инфраструктурата. 
Вижда се, че разпределението на собствеността в Италия остава по-близко до държавните 

отрасли на Франция, Ирландия и Гърция, отколкото до пълната приватизация на собствеността 
във Великобритания и до приватизираната в по-голямата си част Германия. 

5.1.3. Действие на пазара и системата 
През декември 2001 г. бе отчетено, че италианската енергийна борса, конкурентният 

пазар, на който се очаква фирмите-производителки да се състезават, няма да започне да действа 
до пролетта на 2002 г. По силата на Европейската директива за електричеството от 1996 г. 
Италия трябва да избере как да предостави на производителите достъп до преносната система и 
как да започне да открива пазар на дребно на електроенергия. Италия се спря на относително 
бавното откриване на пазара на дребно и в момента около 35% от пазара (няколко хиляди 
много големи потребители) е отворен за конкуренция (конкурентния пазар). Останалата част от 
пазара, средните и дребните консуматори, остават пленници на местния доставчик на дребно 
(затворения пазар). 

За преносната си система Италия избра смесица от вариантите ‘регулиран достъп на трета 
страна’ и ‘единствен купувач’. При прилагането на принципа за регулиран достъп на трета 
страна производителите на електроенергия получават достъп до преносната система срещу 
заплащане по недискриминиращи тарифи, докато при прилагането на варианта ‘единствен 
купувач’ операторът на преносната система избира кои централи да обслужва, но като използва 
недискриминационни процеси. Изглежда принципът за регулиран достъп на трета страна се 
прилага спрямо производители, чиято продукция снабдява конкурентния пазар, а принципът 
‘единствен купувач’ се прилага на затворения пазар. В отсъствието на официален пазар на едро 
изглежда вероятно производителят за затворения пазар да бъде определян от GRTN на базата 
на пределните разходи. Изглежда разумно да се приеме, че електроцентралата, която снабдява 
конкурентния пазар не бива да се разглежда като извършваща обществени услуги, но, до 
въвеждането на пазар на едро за електропризводството, обществени услуги извършва 
централата-производител на затворения пазар. 
5.2. ЗАКОНОВАТА ОСНОВА НА ПРАВОТО НА СТАЧКИ В ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 
СЕКТОР В ИТАЛИЯ 

Правото на стачка в Италия е гарантирано от конституцията на страната и е предмет на 
конкретни закони, които обхващат редица дейности, в това число електроенергетиката. Два 
закона регулират правото на стачки в сектора на обществените услуги като здравеопазването, 
хигиената, третирането на отпадъците, електроенергийния сектор, съдебната система, 
транспорта, социалното подпомагане, образованието, медиите и комуникациите, аварийните 
служби, митниците, зашитата на околната среда и опазването на културните богатства. Първият 
закон е Legge  № 146 от 1990 г., а вторият, с който се внасят поправки в първия, е №. 83 от 2000 
г. И двата закона упоменават колективните споразумения и вътрешните, саморегулиращи се 
кодекси като начин да се уточнят подробностите, свързани със стачните действия в сектора. 
Процедурите, уреждащи правото на стачки, се определят чрез колективните споразумения 
между работодателите и профсъюзите, както и чрез свързани с тях споразумения между 
обществените власти, (осигуряващи обществените услуги) и техните служители и 
регулаторните органи. 

Италианският електроенергиен сектор се администрира от наредбите, произтичащи от 
тези два закона. Един пример е споразумението от ноември 1991 г. между ENEL и 
италианските профсъюзи.1 Споразумението не налага общо задължение да не се стачкува, а по-
скоро задължава да се гарантира известна степен на обслужване по време на стачни действия – 
например да се осигури ‘жизненонеобходим резерв’ от мощности. По този начин 
споразумението не изключва стачното действие, но го поставя в зависимост от осигуряването 
на минимално ниво на обслужване. 

                                                      
1 Преводът на това споразумение е сред приложенията на тази брошура. 



5.2.1. Приложение 
Прилагането на Закона, касаещ правото на стачки в сектора на обществени услуги се 

регулира от Комисията за гаранции (‘Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali’). Електрическата мрежа се ръководи от държавната 
компания GRTN (Gestore Rete Trasmissione Nazionale), която консултира по въпросите на 
техническото въздействие от стачни действия.  

Независимата Комисия се състои от девет члена, определяни от председателите на 
Горната и Долната камари на парламента и назначавани от Президента на републиката. 
Правомощията и ресурсите на Комисията, дори по отношение на персонала, бяха увеличени по 
силата на закона от 2000 г. Според чл. 10 от закона от 2000 г. Комисията може да даде оценка 
на основателността на споразуменията, постигнати от работодатели и профсъюзи, които 
определят минималното ниво на обслужване в случай на стачка, както и на процедурите за 
приятелско разрешаване на конфликта и помирение. Ако Комисията прецени, че ‘на базата на 
конкретна мотивация’ подобни споразумения не гарантират адекватно признатите от 
конституцията права на потребителите, тя може да представи на социалните партньори 
предложение за ново споразумение. Ако обществените партньори не успеят да постигнат 
споразумение, Комисията може временно да определи минималните нива на обслужване, 
процедурите за приятелско разрешаване на конфликта и помирение и други мерки, а 
социалните партньори са длъжни да се съобразяват с постановеното до постигането от тях на 
споразумение, което Комисията счита за адекватно. 

Комисията трябва да ограничи временните нива на минимално обслужване до не повече 
от 50% от средните показатели на нормално осигуряваните услуги. Също така, определянето на 
минимално ниво на дейност изисква ангажирането на ‘строго необходимия’ брой работещи, 
‘средно’ не повече от една трета от нормално работещите за пълното осигуряване на услуги. 
Тези проценти са валидни за всички основни дейности, ‘освен частни случаи’. 

Комисията няма право директно да предотвратява стачни действия. В случай на 
обявяване на стачка компанията, управляваща преносната мрежа (GRTN) консултира 
правителството относно вероятния ефект върху надеждността на системата и непрекъснатия 
характер на услугата. В случай на особена сериозност и спешност, правителството може да 
вземе мерки (например да наложи помирение), без да е получило съвета на Комисията. В 
миналото ENEL отговаряше за оценката на вероятния ефект върху надеждността на системата и 
непрекъснатия характер на услугата, но, в съответствие с Директивата за електроенергията на 
Европейския съвет, тази отговорност бе прехвърлена върху Комисията. 

Новият оператор на мрежата, GRTN, е публична компания с ограничена отговорност под 
държавен контрол.Тя се притежава изцяло от Хазната и нейната работна стратегия се определя 
от Министерството на промишлеността. Тази компания има отговорността да оценява 
съвместимостта на всяко стачно действие в електроенергийния сектор с осигуряването на 
услуги на национално и местно ниво с цел да гарантира непрекъсната и безопасна работа на 
мрежата. По силата на указ, издаден на 21 януари 2000 г. от Министерството на 
промишлеността, при заплаха от стачка в електроенергийния сектор GRTN оценява вероятното 
въздействие върху надеждността на системата и непрекъснатостта на услугата, преценява дали 
въпросното стачно действие е несъвместимо с тези изисквания и съветва Министъра на 
промишлеността, а, след това, и собствениците на електроцентралите. GRTN трябва да се 
съобрази със следните критерии: 

1. Очакваните национални потребности от електричество; 
2. Наличните електроцентрали в национален мащаб; 
3. Операционния резерв на национално ниво, необходим за коригиране на възможни 

грешки при очакваното търсене или за използване при непредвиден проблем; 
4. Изискванията за безопасност на мрежата. 

Съществува известна степен на неяснота по отношение на изискването тези оценки да се 
представят на Комисията, тъй като постановлението от януари 2000 г. не поставя изрично 
такова изискване. Нещо повече, не става ясно, особено по отношение на профсъюзите, че точно 
това се слубва на практика. 



Според Комисията за гаранции, операторът на електрическата мрежа GRTN, “допуска” 
спирането на електроцентрала, единствено ако по мрежата има достатъчно електричество да се 
задоволят изцяло нуждите във всяка една част от националната територия. Това означава, че 
спирането на електроцентрала „зависи от наличието на остатъчно електричество след 
задоволяването на интересите и другите изисквания на всички комунални предприятия в 
енергетиката (частни и обществени)”. 

Според Комисията някои услуги – като например газ, вода, електричество и телефон - ‘на 
практика’ не бива да бъдат прекъсвани в случай на стачни действия. Ако страните не успеят да 
постигнат споразумение, Комисията може временно да определи минималните нива на 
обслужване, които следва да бъдат гарантирани по време на стачни действия. Това временно 
определено минимално ниво на обслужване остава в сила, докато страните постигнат 
споразумение, което Комисията счете за задоволително. Ако Комисията заключи, че стачка, за 
която даден профсъюз обявява стачна готовност, ще изложи на риск осигуряването на 
минималното ниво на обслужване, тя може да призове профсъюзите да не излизат в стачка или 
да отложат стачните действия. Ако, въпреки това профсъюзите решат да предприемат стачни 
действия, Комисията може да сигнализира за рисковете от планираните стачки, така че 
правителството и неговите представители да могат да се намесят (например с помирителни 
стъпки или указ). В изключително спешни случаи правителството може да предприеме 
действия за гарантиране на признатите от конституцията права на потребителя, тоест да 
предотврати или отложи стачните действия, и да уведоми Комисията едва по-късно. 

В случаите, когато обществените услуги са застрашени от стачните действия, 
правителството може да насърчи страните по конфликта да престанат да причиняват 
съществуващата опасна ситуация и да опитат да намерят решение чрез помирение. В случай, че 
помирителните стъпки не успеят, то може да издаде указ. Указът може да отложи стачните 
действия, да постанови намаляване на тяхната продължителност или да наложи мерки, 
гарантиращи минимални нива на обслужване, според необходимостта, с цел да бъдат защитени 
гарантираните от конституцията права на личността. Сред ангажираните за осигуряване на 
минимални нива на обслужване са: профсъюзите, отделните стачкуващи или 
електроенергийните оператори. При издаването на указ правителството трябва да вземе 
предвид препоръките на Комисията относно мерките, които следва да бъдат предприети с цел 
защита на гореспоменатите права. 

5.2.2. Задължения при обявяване на стачка 
При обявяване на стачна готовност, страните, излизащи с такава декларация са длъжни да 

съобщят на заинтересованите страни (операторите) и на компетентните органи 
продължителността, причините за стачката и конкретните стачни действия, които ще бъдат 
предприети. Тази информация трябва да бъде оповестена поне 10 дни преди началото на 
стачните действия, но колективните договори, както и споразуменията между обществените 
власти и техните служители, наредбите, засягащи обслужването и вътрешните устави могат да 
фиксират по-дълъг срок. Подобни условия не важат за случаите, когато стачните действия 
целят да защитят конституционния ред или да изразят протест срещу събития, които сериозно 
нарушават безопасността на работниците. 

На тези, които обявят и след това отменят стачка, но не предоставят адекватна 
информация, могат да бъдат наложени санкции (т.нар. ‘еффетто аннунцио’). Тази клауза цели 
да не позволи на някои работници да постигнат резултатите от една ефективна стачка, без в 
същото време да излизат в стачка. 

Колективните договори и други разпоредби трябва да постановяват минималните срокове 
между една стачка и обявяването на готовност за друга. Целта е да се избегне прекъсване в 
осигуряването на основните обществени услуги при стачни действия, които се обявяват 
последователно от различни профсъюзи и биха засегнали същите крайни потребители от същия 
район. Колективните договори и други съществуващи разпоредби трябва да осигуряват 
спазването на задължителни процедури за приятелско разрешаване на конфликта и помирение 
преди обявяването на стачка. Трябва да се отбележи обаче, че договорът от 1991 г. с ЕНЕЛ не 
съдържа клаузи, изискваши спазването на задължителни процедури за приятелско разрешаване 
на конфликта и помирение преди обявяването на стачката. 



5.3. КОЛЕКТИВНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 2001 Г. 
Колективното споразумение за целия електроенергиен сектор, подписано през юли 2001 

г. от социалните партньори (в това число трите главни профсъюза) не урежда стачните 
действия, които остават да бъдат определени чрез отделен договор. Това забавяне се дължи на 
трудностите при приключване на споразумението, което бе подписано след преговори, 
продължили 31 месеца и едва след като профсъюзите заплашиха с тридневна стачка, което 
щеше да доведе до спиране на електричеството в цялата страна. Правото на стачка е особено 
спорен въпрос и всички страни по преговорите, включително профсъюзите, се съгласиха да 
определят начините за неговото уреждане отделно, тъй като то се превърна в пречка за 
постигането на по-общо споразумение. 

5.3.1. Намеса от страна на Комисията 
През юли 2001 г., след преговори, продължили 31 месеца и едва след като профсъюзите 

заплашиха, че ще обявят тридневна стачка, бе подписано ново колективно споразумение в 
електроенергийния сектор. Комисията бе готова да се намеси, за да предотврати стачката и 
временно определи минималните нива на обслужване, помирителните процедури и т.н. Именно 
тази намеса изведе преговорите от задънената улица, в която се намираха. В случай, че не бе 
постигнато уреждане на конфликта, Комисията щеше да бъде принудена да разреши 
прекъсване в предоствянето на 50% от услугите, независимо от факта, че споразумението от 
1991 г. гарантираше правото на всеки потребител да получава едни и същи нива на обслужване 
с останалите. Една такава ситуация можеше да промени баланса на силите в полза на 
работниците и техните профсъюзи. В резултат работодателите решиха да подпишат 
колективното споразумение. 

Само по себе си колективното споразумение не уреждаше правото на стачки, но 
задължаваше социалните партньори да се срещнат до септември 2001, за да определят в 
отделно споразумение по какъв начин ще се урежда правото на стачки. Когато въпросът бе 
уреден, този резултат предизвика еуфория в Комисията. Еуфорията обаче бе последвана от 
бездействие от страна на работодателите и Комисията. Към днешна дата среща за договаряне 
на отделното споразумение, касаещо правото на стачки не се е състояла. Работодателите са 
заинтересовани да запазят старото споразумение за правото на стачки. Те не са отговорили на 
поканите на профсъюзите да бъдат продължени разговорите. В допълнение към горното, 
Комисията не се е намесвала, за да насърчи приемането на ново споразумение за правото на 
стачки. 
5.4. ИЗБИРАТЕЛНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР 

Едно от усложненията при уреждане на конфликти е въпросът за избирателните стачки. 
Тези стачки трябва да бъдат уредени в отделно споразумение между социалните партньори - 
страни по колективното споразумение от юли 2001 г. Освен това, работодателите (Assoelettrica-
Confindustria) поставиха под въпрос справедливостта на разглеждането на този въпрос. 

Струва си да се отбележи, че профсъюзите планираха да предприемат именно тази форма 
на стачни действия, ако бяха излезли в тридневна стачка в края на юли 2001 г., за да 
протестират срещу невъзможността да сключат колективен договор. Комисията помоли 
оператора на мрежата за технически съвет относно осъществимостта на такава избирателна 
стачка, която тя предварително обяви за ‘изключително трудна, но възможна’. 

Профсъюзите планираха да осигурят работници, които да свържат обратно към мрежата 
единствено жизненонеобходимите обществени услуги, като подаване на електроенергия за 
болниците например. Това означава, че те планираха избирателна стачка, чиято цел бе да 
прекъсне производството и доставката на електричество до промишлените потребители и 
домакинствата, но не и до основните обществени услуги. Профсъюзите признават, че това е 
трудно осъществимо, особено за много потребители, които не биха могли да бъдат изключени 
от мрежата, без в същото време да бъдат изключени основни обществени услуги (поради липса 
на диференцирано снабдяване). 

Работодателите не са заинтересовани от сключването на ново споразумение за правото на 
стачки, тъй като старото споразумение (подписано през ноември 1991 г.) намалява до минимум 
негативните последствия, които работодателят понася в случай на стачка. Споразумението от 



1991 г. признава правото на индивидуалните потребители да получават едно и също ниво на 
услуги дори по време на стачка. По този начин стачкуващите работници понасят товара на 
стачката, докато работодателите имат ограничени разходи, а стачката не получава достатъчно 
видимо място в общественото пространство. В заключение, продължаващата валидност на 
споразумението от 1991 г. позволява на работодателите да запазят правата, които бяха 
обосновани в контекста на de facto монополната организация на услугите, дори в условията на 
либерализиран електроенергиен пазар . 



VІ 
ДИСКУСИЯ 

6.1. ВЪЗЛОВИ ВЪПРОСИ 
Открояват се няколко възлови въпроси: 
Изрично или не, всички страни-членки на Европейския съюз признават правото на 

стачки. Международните органи признават правото на работниците да се организират 
колективно или да предприемат колективни действия, в това число стачки. Правото на стачки 
не е изрично признато от Европейския съюз, въпреки че е признато правото на договаряне и 
правото да се сключват колективни споразумения. 

Необходимостта от някои ограничения върху правото на стачки в сектора на 
обществените услуги е явно широко прието и съблюдавано както в международните 
конвенции, така и в отделните страни. Действителното уреждане на правото на стачки в 
страните от ЕС почива върху съответните национални традиции в индустриалните отношения и 
политическата икономика. 

Въпросът за обществените услуги и дали електроенергийният сектор представлява такава 
обществена услуга се разглежда по разнообразни начини. Няма единна система от принципи, с 
която да се дефинира понятието обществени услуги/основни дейности. Еднакво неясен е 
въпросът как проблемът се отразява върху стачното действие, ако то се предприема в контекста 
на обществена услуга. 

Във всички страни от ЕС процедурите, свързани със стачните действия в сферата на 
обществените услуги, се оформят около осигуряването на минимум услуги в случай на стачки. 
Като цяло, уточняването на тези процедури е оставено на социалните партньори. Нормално 
механизмите за прилагане на ограниченията разчитат на колективните споразумения и/или 
правилниците за вътрешен ред от практиката на профсъюзите.  

На практика правителствата често се намесват в стачните действия в сферата на 
обществените услуги. Изводът, който се налага от това е, че е необходимо да има яснота в 
процедурата, така че всички страни, включително правителствата, да бъдат наясно със своите 
съответни отговорности. 

С изключение на Италия, никоя страна от ЕС няма специално създадена Комисия, и още 
по-малко търговска компания, която да налага или определя правила на стачните действия в 
сектора на обществените услуги. Ако в другите страни се прилага външна намеса, тя е от 
страна на правителството, местната власт или някой друг обществен орган. 

Законодателството, което ограничаваше правото на стачки за някои професии със статут 
на “държавен служител” като цяло не се прилага. Неотдавнашната инициатива на 
ръководството на EDF за повторно класифициране изглежда нетипична. 
6.2. ПРЕПОРЪКИ 

Препоръките бяха разработени на базата на обзор на начините, по които е уредено 
правото на стачки в петнадесетте страни на ЕС и на друга свързана с това документация. 
Препоръките са в три категории. Първо, разработихме група процедурни препоръки, които 
разглеждат конкретните уредби, прилагани в Италия. Второ, представяме група препоръки, 
касаещи насоките, които биха могли да се прилагат в отношенията между социалните 
партньори в Италия. Трето, предлагаме група препоръки, отнасящи се до въпросите, 
повдигнати при изследването като цяло. Те уточняват принципите за разработване на 
политика за правото на стачки и посочват уроците, съдържащи се в опита на други страни от 
ЕС. 

6.2.1. Процедура 
Има три препоръки, занимаващи се с различни аспекти на процедурата, която би могла да 

бъде следвана в Италия при подобряване на прилаганите понастоящем правни уредби. 
А. Предоговарянето на новия колективен трудов договор следва да се основава на 

реалностите на един либерализиран пазар, подчинен на изискванията на Директивата относно 
електроенергията. Тези реалности налагат следните принципи: 



И двете страни да поемат еднакви задължения за поддържане на определени нива на 
обществени услуги – не бива да се очаква профсъюзите и работещите да поддържат по време на 
стачни действия услуги, които компаниите не са задължени да поддържат по време на тяхната 
нормална работа. Страните обаче могат взаимно да се споразумеят да поддържат значително 
по-високо ниво на минимално обслужване, ако желаят. 

Не бива автоматично да се заключава, че всяко стачно действие, в която и да било част на 
електроенергийната система непременно ще засегне някоя основна дейност. Може да се очаква 
стачно действие в сферата на преносната система и електроразпределителните мрежи да 
засегне обществени услуги, свързани с домакинствата, болниците е т.н., но стачно действие в 
конкретна електростанция или конкретна компания производител може и да не засегне 
снабдяването с електроенергия на обществени услуги като болничните, например, в зависимост 
от клиентите на компанията в момента. 

Б. Предназначената за Министерството оценка на оператора на мрежата за въздействието 
на възможна стачка трябва официално да се представя на социалните партньори като част от 
процедурата. Настоящата процедура, която включва като крайна мярка неподлежаща на 
договаряне интервенция, не позволява на основните социални партньори, работодателите и 
профсъюзите, да играят конструктивна роля при оценяването на възможното въздействие на 
стачката. Практика, при която оценката се представя на основните социални партньори, би 
осигурила прозрачност, решаваща за информираното ангажиране с преговори и дискусии. 

В. Комисията, като посредник, до когото се прибягва в краен случай, трябва да изработи 
насоки за определянето на графика за интервенция, в случай че не може да бъде постигнато 
споразумение между работодателите и профсъюзите. Комисията носи оговорност за свикване и 
насърчаване на срещи между работодателите и профсъюзите за договарянето на нови 
споразумения. При неотдавнашния конфликт бездействието на Комисията рискуваше да засили 
напрежението между работодатели и профсъюзи и вместо да допринесе за установяване на 
социален мир, на практика създаде мотивация за стачни действия. В конкретния случай липсата 
на намеса от страна на Комисията засили неотстъпчивостта на работодателя. 

Г. Комисията трябва да обяви, че споразумението от 1991 г. не може повече да бъде 
прилагано, тъй като либерализацията, изисквана от Директивата на ЕС относно 
електроенергията, вече не поддържа залегналата в споразумението презумпция, че всяка 
доставка на електроенергия е обществена услуга. Това би направило всички страни по-
заинтересовани да договорят ново споразумение. 

6.2.2. Насоки за социалните партньори 
Двата основни социални партньори са работодателите и профсъюзите. 
А. Преговорите по ново споразумение, уреждащо правото на стачки в електроенергийния 

сектор, трябва да започнат незабавно. В повечето държави на ЕС конкретните постановки, 
отнасящи се до правото на стачки, са включеви в колективните споразумения и това дава 
възможност и на двете страни да изразят своите интереси в случай на конфликт. В Италия това 
не се случва в момента. Страните по споразумението трябва да отбележат, че е общоприета 
практика из целия Европейски съюз поддържането на обществените услуги по време на стачка 
да почива на доброволно споразумение между работодатели и профсъюзи. Опитите да се 
наложат едностранни дефиниции на “основните дейности” вероятно само биха повишат нивото 
на споровете и биха създали допълнителна мотивация за профсъюзите да търсят форми на 
стачни действия, които нарушават работата, без да предизвикват санкции. 

Б. Работодателите, като основен социален партньор, трябва да бъдат насърчавани да 
поемат своите отговорности за запазването на социалния мир. Отговорностите за запазване на 
социалния мир могат да бъдат признати и от двете страни, както се постъпва в много 
европейски държави, и при преговорите да се изхожда от позициите на взаимно доверие. Този 
принцип предполага участието на работодателите в преговорите като добронамерени и 
заинтересовани партньори, с което да спомогнат за създаването на ситуация, в която 
профсъюзите не са принудени да предприемат стачни действия, за да осигурят уреждане на 
конфликт. 



В. Профсъюзите трябва да направят стъпки в посока на кодифициране и разширяване на 
възможните стачни действия в електроенергийния сектор. В редица страни-членки е 
общоприета практика профсъюзите в сектора на обществените услуги да определят 
преварително обхвата на стачните действия и да го съобразяват с доброволно възприет, касаещ 
стачната процедура кодекс, както и да уреждат предоставянето на мимимални услуги. В 
допълнение, в някои страни от ЕС профсъюзите са започнали да търсят форми на стачно 
действие, засягащи целия сектор и изследват варианти на стачни действия, включително 
варианти на ефективни стачни действия, които не обхващат целия сектор по едно и също време. 

6.2.3. Принципи 
Съществуват група принципи, които трябва да оформят подхода към правото на стачки: 
А. Трябва да има разделяне на законодателството, третиращо официалните стачки и 

законодателството, третиращо извършването на обществени услуги, за да се осигури яснота и 
прозрачност около процедурите и за работодателите, и за работниците. Причината за такова 
уточняване е, че без да се направи подобна разлика се размиват две системи от права. От една 
страна съществува правото за предприемане на стачни действия, признато по различни начини 
и с аналог във всички други страни от ЕС. В някои държави това право се урежда от процедура, 
която обхваща стачните действия във всички сектори и отрасли. От друга страна там, където се 
осигуряват обществени услуги, често са в сила конкретни разпоредби, първо, за да се даде 
възможност на работниците да изразят своите опасения и второ, да се сведат до минимум 
нежеланите неблагоприятни последици от стачните действия (особено такива, които са 
свързани с безопасността и благосъстоянието на гражданите, като например болнични случаи). 
Подобни споразумения се прилагат навсякъде другаде и варират от регулиране от страна на 
социалните партньори (Финландия) до вътрешно само-регулиране на профсъюза (Швеция) и 
законово регулиране (Белгия). 

Б. Трябва да бъде официално признато, че решението за това дали обществените услуги 
ще бъдат засегнати от стачните действия, трябва да се взима съвместно от профсъюзите и 
работодателите при колективното договаряне на секторно ниво. Това би било в съзвучие с 
практиките в болшинството страни на ЕС и би отразило това, което изглежда е било практика 
преди либерализацията на сектора. Докато комбинираните закони от 1990 и 2000 г. 
постановяват минималното ниво на обслужване (както и процедурите за приятелско 
разрешаване на конфликта и помирение) да бъдат определяни от социалните партньори при 
сключването на колективни и други споразумения, върху социалните партньори не пада 
някаква конкретна отговорност да уреждат споровете от позицията на партньори. Така намесата 
на Комисията се превръща в единствения начин за уреждане на конфликт, частичен начин при 
това, както при най-неотдавнашния конфликт. 

В. Не бива автоматично да се заключава, че при една либерализирана система всякакво 
стачно действие в която и да било част на електроенергийната система непременно ще засегне 
някоя обществена услуга. Може да се очаква стачно действие в сферата на преносната система 
и електроразпределителните мрежи да засегне обществени услуги, свързани с домакинствата, 
болниците и т.н., но стачно действие в конкретна електростанция или конкретна 
производителска компания може и да не засегне доставката на електроенергия за основни 
дейности като болничните, например. Сегашната формулировка на Директивата за 
електроенергията на ЕС означава, че нито една компания не може да претендира, че има 
каквито и да било социални ангажименти, освен ако това не е конкретно упоменато от 
италианското законодателство. 

Г. Лицата и организациите с потенциален или действителен интерес в отрасъла не бива да 
имат законова или квази юридическа роля при определянето на разпоредбите върху правото на 
стачки. Съществува опасност подобно участие да приключи с относително пристрастни 
резултати, обслужващи този интирес. Във всички страни на ЕС тези въпроси представляват 
основно отговорност на социалните партньори, или, в краен случай, на различни обществени 
власти. 



VІІ 
Правото на стачка в сектора на обществените услуги в страните на 

ЕС: Преглед по страни 

7.1. АВСТРИЯ 
Закон за правото на стачки 
В Австрия няма законови разпоредби относно стачките и правото на стачки не 

съществува като такова. Обаче правото на събрания и на сдружаване се гарантира в 
конституцията без никакви ограничения. Държавата има “неутрално” отношение към 
организациите на трудовия пазар и по-скоро им гарантира свободата, отколкото правото да 
предприемат стачни действия. Свободата на събрания и сдружаване, както и свободата на 
стачни действия са свързани с хората. В Австрия няма нито законови постановления, нито 
прецедентно право. Обаче, по отношение на цялостния закон правото на стачки съществува за 
държавните служители и висшите държавни чиновници, дори за полицията и армията. 
Интерпретирането на параграф 2 от Коалиционния акт от 1870 г. обявява извън закона 
политическите стачки, но счита действията на солидарност и бойкот за легитимни цели. Освен 
този закон, нито стачките, нито локаутите, нито бойкотите се дефинират от закона и 
следователно, трябва да се оценяват предимно според разпоредбите  на наказателното и 
гражданското право. 

Стачните действия не са дефинирани в австрийското законодателство. Обаче 
юридическата литература ги дефинира като:  

“прекратяване на работата според определен план с участието на голям брой работници 
от определена професия, производство или предприятие, които си поставят определена 
цел с идеята да продължат работа след постигането на тази цел и/или прекратяването на 
стачните действия”. 
Австрийските закони не признават изрично правото на стачки на никого, като по този 

начин се подразбина, че профсъюзите нямат монопол върху правото на стачки. Следователно 
неорганизираните стачки не са незаконни сами по себе си. 

В сравнение с германските разпоредби австрийското право не счита неорганизираните 
стачки за незаконни, понеже свободата на стачни действия е гарантирана на лицата. Още 
повече, че австрийското право не свежда легитимните цели на стачните действия към въпроси 
от колективното споразумение и не признава принципа на решаващия аргумент по отношение 
на стачните действия. Законът само се отнася до по-общия принцип на “добрата практика” 
(вместо честност, пропорционалност и т.н.), а както и към наказателното и гражданското право 
с цел да се прецени законността на професионалните действия. (Шварц и Льошниг, 1995) 

Колективни споразумения 
По принцип в колективните споразумения могат да се включват разпоредби относно 

стачките. В унисон с неформалната структура на австрийското социално партньорство не 
съществуват законово регулиране за сключване на колективни договори или арбитраж. На 
практика решенията се вземат на предварително неофициално събрание на Паритетната 
комисия от признатите колективни организации на служителите и работодателите. На теория 
правителството би могло да постанови решение, в случай че социалните партньори не успеят да 
стигнат до споразумение, въпреки че това никога не се е случвало от 1945 г. досега. 
Съществуват обаче закони за продължаване на колективните договори.  

Колективните споразумения могат да съдържат изричното задължение за мирно решаване 
на конфликти и да дефинират неговия  точен обсег и приложение. По принцип това задължение 
е имплицитно, понеже стачките по въпроси, уредени в колективното споразумение, са 
забранени през времетраене на договора. При това, стачните действия са незаконни, ако 
спорният въпрос е предмет на принудително приложимо съвместно определение (и 
следователно на задължителен арбитраж), както е уредено в конституционния закон за труда от 
1974 г., т.е. е спор за интереси. Това се отнася и до спорове относно правила, за които има 
отговорен арбитражен съвет. Не е позволено стачките да заместват тези сфери на принудително 



приложими съвместни решения, на задължителен арбитраж и на съвместно разрешаване на 
конфликт, които са задължителни по закон. Всички други дейности за преговоряне и арбитраж 
на помирителния орган са доброволни, тоест и двете страни в спора трябва да дадат своето 
съгласие. 

Санкции 
Освен в случаите, когато се нарушават задължения, дефинирани в колективните 

договори, санкции могат да се налагат, когато стачните действия противоречат на принципите 
на добрата практика. В наказателното право се предвиждат наказания за стачки, ако те 
представляват обща заплаха за живота или зравето на голям брой хора. В този случай 
съществува задължението за работа, което ясно се прилага за болниците и комуналните услуги. 

Стачките и локаутите не поставят автоматично край на трудовото правоотношение, 
въпреки че те могат да доведат да неговото приключване, ако се съчетаят с един от позволените 
по принцип начини. Стачката нарушава индивидуалния трудов договор, следователно 
служителите губят правото на заплащане. Работодателите могат да прекратят трудовите 
правоотношения по време на стачка чрез уволнение по съкратената процедура, въпреки че това 
не е възможно в случай на краткосочно предупреждение или на стачки-демонстрации. 
Всякакви спорове за това се решават от трудовите съдилища за служителите на частни фирми и 
за държавните служители по трудов договор, а от дисциплинарна комисия за висшите 
държавни чиновници, назначени на постоянен договор. 

На практика наказателната отговорност на отделните служители се прекратява, ако 
профсъюзът обяви, че стачните действия са законни. Предварителното условие за отговорност 
за обезщетение при нарушаване на законовите разпоредби е действията да са били особено 
тежки; що се отнася до нарушаването на добрата практика, то организаторите ще трябва да са 
действали умишлено срещу нейните принципи. Ако те са действали от името на профсъюза, то 
той е отговорен за щетите.  

Процедури 
Няма законови процедури за стачни действия. Също така няма изисквания за 

уведомяване, въпреки че ако стачните действия причинят до щети, е по-вероятно да се приемат 
за законни, ако предварително се отправи уведомление за стачката. 

Австрийската конфедерация на профсъюзите (АКП) е установила стачна процедура, 
която изисква съгласието на нейните управителни органи, но не и гласуване на членовете. 
Официалното одобрение, обаче се отнася само отпускане на компенсации на стачниците и няма 
последствия за законността на стачните действия като такива. 

Според устава на АКП всички планирани стачки и локаути трябва да се докладват на 
президиума своевременно, така че той да може да свика среща на федералното 
изпълнително бюро, което отговаря за необходимата подготовка и иницииране на 
подходящите мерки, със съгласието на членуващия профсъюз. Освен това 
изпълнителното бюро приема решения относно предложените стачки, ако те засягат 
общото профсъюзно движение или обществения интерес. Бюрото включва не само 
членовете на президиума (президент, вицепрезидент и други висши официални лица), но 
също и няколко представители на индивидуалните профсъюзи, като процентът на тези 
представители зависи от тяхната членска маса. Освен това, местните секратари на 
филиалните профсъюзи са задължени да докладват развитието в заплатите, стачките, 
локаутите и други важни събития на АКП.  
Въпреки че профсъюзите нямат монопол върху правото да се предприемат стачни 

действия, те имат доминиращо положение по отношение на стачните действия, които не се 
организират от профсъюзите, понеже те са единствен представителен социален партньор и 
имат силно централизирана и концентрирана структура. 

Държавни институции 
Указът за стачките от 1914 г. не само забранява на висшите държавни чиновници на 

постоянен договор, но също и на всички служители на независимо управлявани федерални 
държавни учреждения и на всички железопътни служители да участват в стачка. Същото се 



отнася до служителите в учреждения, които са класифицирани от Министерството на 
вътрешните работи като “предприятия, закриляни от държавата”, защото те са “особено важни 
за благосъстоянието на държавата или на обществото.”  

Валидността на този указ обаче е много спорна, понеже държавните чиновници са 
стачкували по многобройни поводи и оттогава не е било налагано никакво друго ограничение 
за приложимостта на тази разпоредба или за правото на стачки. 

Следователно единствените фактически ограничения за правото на стачки в сектора на 
обществените услуги произтичат от общите принципи като задължението да се работи, за да не 
се поставя в опасност живота или здравето, или общи съображения от добрата практика.  

Служителите в държавните институции са разделени на две категории: публични 
служители на трудов договор, от една страна, и служители на частен трудов договор, от друга. 
Публичните служители на трудов договор работят във федералното правителство, в 
управлението на провинциите или в общините. Те са под защитата на трудовото право, но се 
управляват от трудовите разпоредби на федералните власти, респективно на провинциалните и 
общински власти. Освен това сроковете и условията в техните договори се различават донякъде 
от тези на държавните служители от една страна, и на служителите на частни фирми, от друга. 
Публичните служители и чиновниците на трудов договор не получават никакво заплащане по 
време на стачка (за разлика от държавните служители, които трябва просто да оправдаят 
отсъствието си от работа от четвъртия ден нататък). Стачката нарушава изпълнението на 
служебните задължения и публичните служители и чиновници могат да бъдат съдени според 
трудовото право, а държавните чиновници – според дисциплинарния закон. 

Енергетика 
Разпоредбите за стачки в рамките на електроенергийния сектор произтичат от общите 

наредби, обяснени по-горе. Законовите положения могат да се различават малко в зависимост 
от статута на служителите, а именно: публични служители на постоянен договор, държавни 
служители на трудов договор или служители на трудов договор. В някои компании (например 
Виена) служителите имат статут на държавни чиновници, въпреки че това вече не е валидно, 
понеже електроенергийният сектор се преструктира. Така, новопостъпващите служители се 
наемат като държавни служители на трудов договор в общинските електрически компании, а 
останалите се подчиняват на законите за частния сектор. 

В колективните договори на електроенергийния сектор няма разпоредби за стачките, нито 
по отношение на стачните действия, нито по отношение на работници на ключови постове или 
във връзка с основвните дейности. По същоя начин законите, които регулират организацията на 
промишлеността в контекста на либерализирина пазар, не съдържат нищо по-конкретно освен 
общото задължение компанията да осигурява дейността си. Дейността на регулаторния орган 
Е-Контрол се ограничава в изпълнението на гореспоменатия закон, тоест в техническите 
спецификации и пазарното регулиране.  

На практика стачните действия са ограничени до общи събрания на работното място 
(които са законно регулирани в Трудовия конституционен закон) или в предупределителни  
стачки в областите, свързани с обслужване на клиенти, а не в областта на производството. 

Всъщност стачките в рамките на електрическа компания не изглеждат обосновани, ако се 
има предвид структурата на електроенергийния сектор (25 000 работници в 400 компании). 
Понеже свободата на събрания и сдружаване се гарантира от конституцията, стачките и 
другите форми на стачни действия по принцип се регулират в рамките на политическата арена. 
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7.2. БЕЛГИЯ  
Регулиране на правото на стачки 
Свободата на сдружаване се гарантира в чл. 20 от Конституцията на Белгия. Всички други 

права като правото да членуваш в профсъюз, правото на колективно договаряне, съгласуване 
или колективни действия произтичат от международните договори, които са интегрирани в 
законодателството на Белгия. 

Стачката представлява колективно временно или пълно прекъсване на работа и, ако е 
законна, не прекратява, а само преустановява временно трудовия договор. Стачките са 
единствената форма на протестни действия в промишлеността, позволени в Белгия, за разлика 
от умишленото забавяне на производството или политическите стачки. 

Системата на промишлените отношения в Белгия се характеризира със сложна мрежа от 
преговори, консултации и съгласувания. Тази структура е еднакво важна за определяне както 
на съществените, така и на процедурните елементи и ограничения на правото на стачки. Докато 
институциите за двустранни преговори и консултации съществуват на национално-
междуотраслово, отраслово ниво и на ниво компании, съгласуването е тристранен въпрос и се 
ограничава на национално и регионално ниво. 

Колективни права  
Конституцията на Белгия не съдържа никакво споменаване на “социални конституционни 

права” като правото на стачки и др. През 1921 г. чл. 310 от Наказателния кодекс на Белгия бе 
анулиран, като по този начин декриминализира колективните стачни действия. През 1981 г. 
Върховният съд на Белия постанови, че гражданите имат право на стачка. Съвсем неотдавна 
Белия ратифищира Европейската социална харта и възникнаха трудности при прилагането на 
чл.6(4), свързани с правото на стачки, който трябва също да се отнася и до държавните 
чиновници.  

Повече подробности за правото на стачки се уточняват чрез прецедентното право, 
колективните договори или решенията на съвместните комитети по отрасли и подотрасли, 
които са придобили законен статус. Освен задължителните законови разпоредби, големи части 
от закона се изработват от самите социални партньори в следния йерархичен ред: колективни 
споразумения, обявени като общо приложими (сключени в рамките на Националния съвет по 
труда, на Съвместен комитет (или Съвместен подкомитет), и колективни споразумения, 
необявени като общо приложими и т.н. 

Колективни договори и санкции 
Важно е да се отбележи, че колективните договори нямат задължителна сила в съда; по 

принцип те имат нормативна функция и обвързват само подписалите ги страни. Това се отнася 
също и за процедурни въпроси като срокове за уведомление и т.н. Главната причина за тази 
практическа незначимост на задължителните ангажименти (задължение за мирно решаване) е, 
че профсъюзите в Белгия нямат статут на юридически лица. Също така договорите не 
обвързват индивидуалните членове. 

“Въпреки че никаки санкции не могат да се налагат на профсъюзите дори и в случай на 
незаконни стачки, те могат да се приложат към отделен стачник. Участието в стачка само 
в изключителен случай прави възможно прекратяването на трудовото отношение. 
Профсъюзните членове могат да носят отговорност за щети, породени от незаконна 
стачка”. 
Тази отговорност на стачници и на профсъюзни членове в незаконните стачки неотдавна 

бе променена като концепция за отговорност на индивидите при законни стачки чрез съдебни 
предписания, постигнати от работодатели в съда. Това развитие de facto представлява 
ограничаване на правото на стачки. 

Помирение 
Структурата за помирителната процедура се основава на тези права. В повечето случаи 

Съвместните комитети се председателстват от официален помирител, назначен от Службата за 
колективни трудови отношения (Service des Relations Collectives de Travail), и работят под 



ръководството на Министъра на заетостта и труда. Инстанциите над помирителната са тези на 
26-те регионални Трибунала по труда (Tribunal du Travail)  последната - един от петте 
Съдилища по трудови взаимоотношения (Cour du Travail). Трудовите трибунали и съдилища 
имат пълни законни пълномощия. 

Подкопаване на правото на стачки 
В последните години правото на стачки бе значително подкопано след като 

работодателите потърсиха намесата на гражданските съдилища срещу колективните действия. 
Разпореждане на Апелационния съд през 1987 г. постанови, че гражданските съдилища имат 
юрисдикцията да изслушват случаи на “нападения”, свързани със стачни действия, да 
определят “нормалното” протичане на стачните действия и в този смисъл техните 
постановления са срещу подобни действия. От 1987 г., когато за пръв път се прибягна 
юридическа намеса, бяха наложени глоби или отправени предупреждения за налагането им, на 
основание лице-нарушение или лице-ден за посещение на събиране на стачници, на стачни 
действия, заради тормоз, спиране на производството, заради окупиране или препятствия, 
пречещи на свободата на придвижване. Глобите варираха между 250 и 1250 евро в зависимост 
от решенията. Ограниченията, наложени от съдилищата, винаги бяха прилагани едностранно от 
работодателите, което означава, че гледната точка на работниците не бе изслушвна в съда.  

Коментирайки юридическата намеса през 2001 г. FGTB/ABVV заяви, че това  
“не само лишава засегнатия персонал от неговото право на стачки, но го задължава 
незабавно да се върне на работа.” Профсъюзът изобличи също “директната атака срещу 
правото на стачки и срещу свободата на работа, като и двете са фундаментални права, 
гарантирани от Европейската социална харта. 
В опит да поправи положението и да се върне назад към формалните механизми на 

преговори и консултации, премиер-министърът Ги Верховщад заяви през октомври 2001 г., че 
правителството възнамерява да “даде приоритет на социалното съгласуване по време на 
конфликтите в промишлеността и ако те се провалят, Трибуналът по труда да разреши 
“конфликтите в промишлеността, при които една от страните прибягва до закона.”. 

Докато профсъюзите поведоха кампания за “петиция, призоваваща стачните спорове да се 
уреждат с разпоредби, договорени в рамките на съвместни ad hoc органи”, работодателите 
заявиха, че “трябва да бъде възможно да се изисква минимумът услуги от държавните 
институции по всяко време и във всички обстоятелства” и че не искат да ограничават това само 
до обществените дейности. Следователно, същността на проблема е дали правото на стачки 
трябва да доминира над “всички други права, включително над правото на работа и правата на 
частна собственост”. 

Обществени услуги 
Правото на стачки в обществените услуги се описва в “Закона за основните дейности в 

мирно време” от 19 август 1948 г., който бе изменен със Закона от 10 юни 1963 г. Целта му е да 
препоръча процедура, която да съчетава благосъстоянието на общността като цяло от една 
страна, и правото на стачки, от друга. 

Дефинирането по същество на обществените услуги/“основните дейности” е делегирано 
на съвместни (общи) комитети и решенията могат да станат юридически обвързващи, ако се 
подкрепят от 75% и от двете страни: работодателите и профсъюзите. Определението на 
съвместните комитет е относително широко, като 

“установява и дефинира условията, снабдяването и дейностите, които трябва да се 
поддържат в случай на колективно и доброволно спиране на работата или на колективно 
уволнение на служители. Това определние цели осигуряване на някои жизненоважни 
нужди, продължаването на аварийната работа на машини или заводи, и изпълнението на 
задачи, изисквани от форсмажорни обстоятелства или непридвидена необходимост. 
Съвместните комитети трябва да отговарят също и за идентифициранве на тези жизнено 
важни нужди.” 
Съвместни комитети 



Законът от 19 Декмври 1974 г. задължава държавните власти да преговарят по редица 
основни въпроси (работен статут, заплащане, пенсии, работно време, организация на работата) 
с профсъюзите на държавните институции. Тези преговори се провеждат в специални 
съвместни комитети, които отразяват функционалната и регионалната структура на системата 
от промишлени отношения в Белгия. Когато съвместният комитет не успее да стигне до 
решение, може да се изиска от министъра на заетостта и труда да направи това в срок до 6 
месеца. Ако и това не доведе до решение  

“жизнено важните нужди се определят от Кралски декрет и, след консултация с 
Националния съвет по трудовите отношения, условията, снабдяването и дейностите, 
които трябва да се поддържат, се определят от министерски указ.” 
Съвместният комитет може да назначи равен брой от своите членове, от страна на 

работодателя и на профсъюза, в подкомитет (подпомаган от представител на Министерството 
на заетостта и труда), които ще наблюдава изпълнението на решението или указа за основните 
дейности в рамките на дадена промишленост или някои предприятия. Подкомитетът може да се 
намеси и да мобилизира служители за изпълнение на дефинираната по-горе като основна 
дейност, (в случай, че няма подкомитет или в случай, че той не се споразумява, министърът на 
заетостта и труда или министърът на икономиката могат да се намесят). През този период 
трудовоправните отношения на служителите не могат да се променят, всъщност 
съществуващите трудови договори и сроковете за предупреждение временно престават да 
действат. 

Някои аспекти на тази наредба изиграха важна роля при едномесечна стачка в 
обществения автобусен транспорт в областта Валония. Понеже преговорите между 
работодателите, регионалните власти и профсъюзите не доведоха до компромис, бе призован 
официален помирител, преди конфликтът да се разреши окончателно със сключването на 
предварителен колективен договор. Понеже стачката продължаваше и по време на преговорите, 
възниква въпросът дали не се злоупотребява с правото на стачки “чрез отказа да се извърши 
обществена дейност в период по-дълъг от един месец”. Този проблем се изостри от факта, че 
социалните партньори в отрасъла не били дефинирали понятието за минимална дейност, която 
трябва да се поддържа в случай на стачка. 

Юридическа намеса 
Юридическата намеса също е подкопала правото на стачки в обществените дейности. 

През 1999/2000 г. Белгийските национални железници подадоха жалба до всички 26 
юридически инстанции в Белгия с цел да предотвратят стачка по време на кралската сватба. 
Почти всички съдебни решения бяха в полза на ръководството. При друг случай в белгийска 
авиокомпания съдът от първа инстанция заплаши, че ще наложи глоба от 2500 евро на човек на 
ден; обаче на контролиращия полетите екип бе разрешено да стачкува, след като съдът отмени 
предишното си решение. 

Енергетика 
Въпреки че електроенергийният сектор е частен и неговите служители са назначени с 

частни трудови договори “Законът за основните дейности в мирно време” се прилага и тук. 
Колективните споразумения и спорове, както и съдържанието на основните дейностти, се 
регулират от Съвместен комитет 326 (Commission Paritaire de l’Industrie du Gaz et de 
l’Eléctricité). Изискванията за либерализация на европейският пазар на електроенергия и 
съответстващата реорганизация на структурата на Electrabel ще постави например тези, 
работещи в повиквателните центрове на подчинение на определението на Съвместния комитет 
(Commission Paritaire Nationale Auxilière pour Employés). Това очевидно ще доведе до 
раздробяване на силата на служителите и на профсъюзите, както и на влошаване на условията 
за новопостъпилите служители.  

Въпреки ограничителните действия, разисквани по-горе, през последните години в 
електроенергийния сектор бяха проведени продължителни и енергични стачни действия. След 
6-месечна ротационна стачка GAZELCO и CNE/LBC извоюваха 35-часова работна седмица и 
създаване на допълнителни работни места. Electrabel започна да санкционира профсъюзните 
представители в продължение на 3 месеца от стачката, като не им плащаше надниците и по 



този начин изкриви стачните действия. Но тъй като Electrabel представлява целия национален 
електроенергиен сектор, това споразумение (както и предшестващите го стачни действиея) е 
важно като първото споразумение за 35-часова работна седмица в даден отрасъл. 

Съдебни разпореждания срещу стачниците в Electrabel и Distrigaz 
Прибягването до граждански съдилища се наблюдава и в електроенергийния сектор (за 

следващия случай виж вестник “L’Echo” – различни броеве между февруари и юли 2001 г.; 
интервю с представителя на CNE). Заедно със специфичната структура на системата от 
промишлени отношения в Белгия този случай има дългосрочно въздействие върху избора на 
профсъюзите за стачни действия.  

През февруари 2001г. Electrabel представи план за реконструкция “Transform 2003”, който 
предвиждаше съкращаване на личния състав с 1700 служители. Профсъюзите започнаха 
преговори в съвместния комитет с аргумента, че сигурността при наемането им на работа е част 
от техния трудов статут, който произтича от колективното споразумение от 1961 г. Между 
февруари и март съвместният комитет има 8 заседания. 

Electrabel изтегли “Transform 2003” от съвместния комитет с цел да води преговори на 
местно ниво – според самата компания тя не можела да спази условията за продължаване на 
преговорите, наложени от председателя на съвместния комитет. 

Профсъюзите засилиха дейността си и обявиха предупреждение за стачка. Всички 
профсъюзи, представени в Electrabel и Distrigaz, обявиха стачката за 10-11 май, като обещаха, 
че потребителите няма да бъдат засегнати. Всъщност производството и разпределението на 
електричество бяха поети от работници, които не участват в стачката, и от професионални 
служители, обучени за тази цел.  

Председателят на съвместния комитет, който в този момент се превърна в помирител, 
представи своето трето предложение за посредничество, когато Electrabel успя да наложи 
съдебно предписание чрез граждански съд. Причината за съдебното предписание се основава 
изцяло на правото на работа (това на подизпълнителите в този случай!) и не споменава 
задълженията в обществените дейности. Този неотдавнашен случай е също специфичен 
доколкото съдът не само е заплашил с глоби, но веднага е изпратил съдебни пристави в 
домовете на стачниците. В един от случаите съдебните пристави и полицията по погрешка 
влезли в дома на служител, който бил в отпуск. При това стачните постове били изгонени не 
само от портала на компанията, но и от улицата. 

В зависимост от регионалните разпоредби служителите могат само да обжалват 
съдебното разпореждане в граждански съд или трибунал по труда след 1-3 месеца; срокът, в 
който съдът може да стигне до решение, може да се проточи до година или повече. В миналото 
профсъюзите винаги са печелиил делата си. Тази структура на конфликта е гарантирана от 
факта, че нито профсъюзите, нито асоциациите на работодателите имат статут на юридически 
лица. Следователно, временните изключвания на елктричеството биха могли да се считат за 
съботаж и очевидно са много рискови за отделните работници. 

В края на юни 2001 г. третото предложение на помирителя за посредничество бе 
подписано от 2 малки профсъюза (FEG/CSC и CGSLB), като по този начин се създаде ситуация, 
при която колективното споразумение става приложимо без да обвързва неподписалите го 
големи профсъюзи с каквато и да е форма на социален мир. Това също означава, че 
колективното споразумение не може да се ратифицира и да му се даде законен статут. И така 
последното колективно споразумение с правна сила датира от 1999 г. 

Този пример ясно показва, че правото на стачки е изпразнено от съдържание посредством 
прибягване до съдебни предписания (1), и че помирението в този контекст приема функция на 
натиск, с която се злоупотребява срещу профсъюзите (2). По този начин широко 
разпространените практики на помирение и посредничество стават напълно абсурдни, като се 
има предвид, че системата от индустриални взаимоотношения в Белгия не придвижда никакъв 
задължителен арбитраж. 
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7.3. ДАНИЯ 
Регулиране на правото на стачки 
Датската конституция не отделя голямо внимание на правото на стачки. Член 78 се отнася 

до правото на всеки гражданин на сдружаване, а член 79 дава право на гражданите да участват 
в мирни демонстрации. 

С изключение на тези, които имат статут на tjenestemand (служители на короната), 
датският закон признава свободата на колективно действие в подкрепа на преговори, които 
имат за цел постигането на колективно споразумение.  

Страните на пазара на труда регулират ефективно положението по независим начин. 
Датското колективно трудово право до голяма степен се основава на споразумения между 
страните на трудовия пазар. Правилата за интерпретиране на споразуменията се заемат от 
прецедентното право. 

Най-важното от всички колективно споразумение е Главният договор между LO 
(Landsorganisationen, профсьюзна федерация) и DA (Датска конфедерация на работодателите).  

Вьпреки общоприетото мнение, че правото на стачки е колективтно право, което се 
упражнява от страните на пазара на труда, т.е. профсъюза, напоследьк има известни промени в 
това отношение. Нарастващият брой индивидуални трудови договори доведе до няколко случая 
на много мальк брой работници – в един от случаите един-единствен работник, – които 
предприемат стачни действия. Някои разсъждават, че новите системи на заплащане могат 
ефективно да дадат на отделния работник право да стачкува. Доколко важно е това на практика, 
тепьрва предстои да се установи. 

Колективни споразумения 
Тьй като колективните споразумения имат юридическа сила, спазването на всички права 

и задьлжения на страните могат да се налагат най-вече чрез сьда. 
Колективното трудово право е представено единствено в Закона за посредничество при 

трудови спорове (LMA) и в Закона за съда по трудови спорове (ARL). Основата, вьрху която са 
поставени датските колективни споразумения, е компромисът между LO и DA, постигнат през 
1899 г.. 

Формалните правила, отнасящи се до стачки, локаути и задьлжението за мирно решаване 
на конфликти, са част от главните договори между основните социални партньори. Тези 
споразумения са задължителни за клоновете на централните организации и имат ефективната 
сила на закони. 

Тези базови споразумения дават общите принципи, които следва да бьдат прилагани при 
взаимоотношенията между работници и работодатели, а сьщо така налагат и известни 
ограничения относно вьпросите, които подлежат договаряне. 

Това обикновено означава, че при всички случаи е вьзможно уреждане на конфликта 
(макар и понякога с намесата на съдебната власт). Като резултат от това, вьпреки че е практика 
да се дава официално предупреждение за стачни действия, когато колективните споразумения 
трябва да се подновят, всьщност до действителни спорове се стига много рядко. През 
последните 30 години сьществени спорове е имало само в три случая: през 1961, 1973 и 1985 г. 

Задьлжение за мирно решаване на на конфликтите 
Споразумението от 1899 г., наред с другите изисквания, постановява правото на 

организиране и изискване да не се прибягва до спиране на работата по време на действие на 
колективоното споразумение (така наречената клауза за “задължително мирно решаване на 
споровете”). 

Ако страните имат подписано колективно споразумение, задьлжението за мирно 
решаване обикновено се спазва. Това означава, че след като ведньж споразумението е влязло в 
сила, по силата на Стандартните правила (които според р.22 от Закона за трудовите съдилища 
се прилагат при всички случаи, в които няма изрично договорени сьответни правила) трябва 
преди всичко дстанало, да се направи опит конфликтьт да бьде решен чрез преговари. 



Това важи и за случаите на разногласие по отношение тълкуването или развитието на 
съответния трудов договор, нарушаване на споразумението и спорове, породени от сблъсъка на 
интереси (а не от сблъсъка на права), които могат да вьзникнат при сьществуващия трудов 
договор, който е в сила кьм дадения момент (например, по отношение заплащането на 
нововьведени трудови задьлжения, които не са регламентирани в договора), сьщо както и при 
други трудовоправни разногласия. 

Стачни действия са допустими само в случаите, когато не сьществува колективно 
споразумение или сьществуващият е прекратен или е изтекъл. За разлика от финландската 
система, при която се допущат такива действия, освен ако не са изрично забранени от закона, в 
Дания задьлжението за мирно решаване на конфликтите означава, че мирът в промишлеността 
трябва да се съхранява, докато е в сила трудовия договор, освен ако не е договорено друго в 
изключителни случаи. 

Дори и да няма действащо задьлжение за мирно решаване (примерно поради изтичане на 
срока на колективното споразумение), законните стачни действия трябва все пак  да имат 
законна цел, а начините и средствата за действие трябва да бьдат пропорционални. 

Процедури 
Обичайно е също така споразуменията да съдържат конкретни правила относно 

предупреждението кьм работодателя за спиране на работата и разпоредби относно процедурата 
за вземане на решение за предприемането на такива действия в сьответната организация. 

Така например, в Основното споразумение между DA и LO се постановява, че решението 
за спиране на работа трябва да бьде одобрено от орган, упълномощен от устава на 
организацията с най-малко 75% от гласовете на сьбранието. Необходимо е сьщо така 
предупреждението да бьде врьчено и на двате страни по конфликта. Това решение не се взема с 
тайно гласуване, а на среща, примерно, на националния орган. Копие от предупреждението 
трябва да бьде изпратено на официалния помирител, който, от своя страна, има право на 
намеса. 

Там, където колективният трудов договор не съдържа изисквания за такова 
предупреждение, трябва да се спазват съответните индивидуални срокове за предизвестие за 
прекратяване на трудовия договор, преди да бъдат предприети  каквито и да е мерки за спиране 
на работата (тъй като стачните действия обикновено прекратяват този договор). Вьпреки това, 
колективните споразумения обикновено сами регламентират изискванията за уведомяване за 
стачни действия и те обикновено се спазват при споровете, свързани с изтичане срока на 
споразумението, както и в случаите на вторични действия на солидарност, докато договорът е  
все-още в сила. 

Според Главното споразумение между DA и LO, предупреждението за стачни действия се 
връчва два пъти на противната страна. С пьрвото предупреждение съответната организация 
трябва да съобщи, че възнамерява да представи предложение за стачни действия на 
упълномощения орган/общо събрание. Това предупреждение се изпраща и на изпълния 
комитет на другата организация с препоръчано писмо 14 дни преди предлаганата дата на 
започване на стачни действия. 

Второто предупреждение уведомявава ответната страна, че решението за предприемане 
на стачни действия е одобрено и трябва да бъде получено най-малко 7 дни преди датата на 
започването им. То трябва да съдържа и точна информация за продължителността на стачните 
действия. 

Изискванията за предупреждение за стачни действия имат за цел отчасти да осигурят 
време за преговори за уреждане на конфликта, както и да създадат психологическо напрежение 
за постигането на същата цел. В тази връзка те се допълват от процедурите, които официалният 
помирител обикновено установява при преговорни ситуации, при които са засегнати големи 
промишлени отрасли. 

Изискванията за предупреждение за стачни действия трябва да се спазват и когато дадена 
организация, обвързана със задължението за мирно решаване на конфликтите, упражнява 
правото си да предупреди за солидарни действия в подкрепа на сродна организация. Ако не 



може да се стигне до споразумение за нов трудов договор, се провеждат допълнителни 
преговори между Посредника за помиряване и социалните партньори: 

 ако преговорите продължат, водени от Посредника, те трябва да бъдат приключени в 
рамките на опрелен срок; 

 ако страните не могат да постигнат съгласие, може да се премине към първо 
предупреждение за протестни действия (стачка или локаут); 

 провеждат се протестни действия, освен ако Посредникът не ги отложи; той или тя 
може да направи това под формата на двукратно отлагане на протестните действия, всяко от 
които за период от 14 дни; 

 ако и след този период не се постигне съгласие за подновяване на трудовия договор 
между страните, се преминава към стачни действия. 

Тълкуване на споразумението 
В случай, че има разногласия при тълкуването на трудовия договор (включително обхвата 

на неговото приложение), спорът трябва да бъде уреден от индустриален арбитражен трибунал. 
Ако случаят касае нарушение на споразумението, следва да бъде отнесен до Съда за решаване 
на трудови спорове (освен ако въпросния колективен договор не определя друга форма за 
решаване на проблема). Всички процедури, предприемани от Съда по решаване на трудови 
спорове, по принцип се предшестват от пространни преговорни процедури, определени от 
Стандартните изисквания. 

Постигане на помирение и арбитраж  
Обществената служба за помирение се състои от трима посредника и определен брой 

помощник-посредници, които се назначават от Министъра на труда по препоръка на 
централните организации на пазара на труда. Посредниците не са представители на 
правителството. Ако не се стигне до консенсус, могат да се предприемат стачни действия, 
докато страните не намерят основание за нови преговори, които биха довели до сключване на 
споразумение. Правителството може да се намеси чрез приемане на законодателството, което 
преразглежда въпросните колективните споразумения, обикновено за период от две години. 
Съдът по по решаване на индустриални проблеми има власт да решава случаи на нарушение на 
съществуващите колективни трудови договори. 

По силата на Закона за арбитраж страните имат право по споразумение помежду си да 
отнасят споровете до частен арбитраж, вместо да ги решават ва обикновени съдилища. Въпреки 
това, съдът има правото да отхвърли всяко такова арбитражно споразумение (voldgiftsaftale), 
ако то дава право на арбитражно тяло в незадоволителен състав и/или форма на процедура, 
която не съответства на критериите за правилно упражняване на правосъдие. 

Санкции 
В случай на незаконни стачни действия (например незаконен локаут или незаконна 

стачка), могат да бъдат налагани наказателни глоби срещу синдикати, организации на 
работодатели, отделни работници или работодатели. Законните стачни действия прекратяват 
трудовия договор. Въпреки това обаче, на стачките и локаутите се гледа като на средство за 
постигане на колективно споразумение и затова новото споразумение, който прекратява 
стачните действия, обикновено постановява работодателите да назначат отново работниците. 
Работниците не се задължават да се върнат отново на работа, но работодателят е длъжен да 
назначи на работа тези, които искат. 

Обществени дейности 
Някои държавни служители нямат право да стачкуват. Тези, които имат статут на 

tjenestemand (служители на короната – б.пр.) в обществените дейности, нямат правото да 
инициират спиране на работата с цел постигане на споразумение. Те представляват специална 
категория държавни служители, които се назначават съгласно Закона за служителите на 
короната – за разлика от болшинството държавни служители. Категорията “служители на 
короната” по традиция включва работещите както в местната, така и в централната власт. 



Други примери включват висши академични постове, висше съдии, всички служители в 
полицията и войската. 

Енергетика 
Няма конкретна информация за електроенергийния сектор. И все пак, когато се връчва 

предупреждение за намерение да бъдат предприети законни протестни действия, обикновено 
както работодателите, така и работниците са съгласни, че работа, която е жизненоважна за 
нормалното функциониране на обществото (наричана livsvigtigt arbejde, т.е. основни дейности), 
не трябва да бъдат засегнати от спора. Това е и начин обществото да бъде сигурно, че 
законодателите (Folketing, т.е. датският парламент) няма да се чувства длъжен незабавно да се 
намеси. 

Имало е случаи, когато парламентът се е намесвал През 1995 и 1999 г. конфликтите с 
медицинските сестри бяха прекратени след намеса на парламента. След последния случай през 
1999 г., дясното крило на Християнската народна партия поиска правото на медицинските 
сестри да стачкуват да бъде премахнато, като се аргументира с това, че то и без това на 
практика вече не съществува. Това искане обаче, бе отхвърлено от правителството с аргумента, 
че правото на стачки е неотделимо от правото на колективно договаряне. При все това 
правителството заяви, че си запазва правото да защитава общественото здравеопазване, в 
случай че страните на пзара на труда не успеят да стигнат до споразумение. 
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7.4. ФИНЛАНДИЯ 
Регулиране правото на стачки 
Дискусионен е въпросът дали конституцията на Финландия защитава правото на стачки 

като такова. Въпреки това, съществува общо съглание, че упражняването на натиск чрез стачни 
действия е допустимо, освен ако не е изрично забранено от конкретна правна норма. 

Колективни споразумения 
Според TehtoL (Закон за колективните споразумения от 1946 г.), действие, което не е 

изрично забранено, е законно. От това следва, че дори и действията в знак на солидарност или 
политическите протести остават законни в срока на действие на споразумението. 

Споразуменията се договарят на национално, отраслово и местно ниво. Колективните 
споразумения регламентират минималните условия за всички бъдещи договори и забранява 
трудовите спорове за срока на действието им. Колективните договори трябва да се представят 
на Министерството на труда. Те по принцип са свързани със специфичните отрасли на 
национално ниво; всеки отрасъл има отделно  споразумение, което се отнася за цяла 
Финландия. 

Както и в другите скандинавски страни, концепцията за индустриален мир играе важна 
роля във финландските индустриални взаимоотношения. Задължението за индустриален мир се 
регулира от Закона за колективните споразумения (TehtoL). Раздел 8 задължава страните да 
избягват “всякакви стачни действия, насочени пряко срещу цяло колективно споразумение или 
отделни негови разпоредби”. 

Едно от изискванията на Закона е за колективно споразумение, според финландското 
законодателство, да се счита онова споразумение, при което една от договарящите се страни да 
представлява регистрирана асоциация на работещи(синдикат). 

Процедури 
Според раздел 7 от Закона за посредничество при трудовите спорове от 1962 г. (TriitaL) 

не се разрешава започването или разширяването на стачка (спиране на работата) поради 
някакъв трудов конфликт, освен ако в офиса на Националния помирителен съвет и на ответната 
страна не е връчено предупреждение най-малко две седмици преди планираната дата, в което се 
посочват причините, точното време на започване и продължителността на стачката. 

Това се отнася само до спиране на работата, предизвикани от трудов конфликт (а не на 
солидарен или политически протест). 

Тази разпоредба също така се отнася и за спиране на работата, т.е. стачки и локаути, но не 
се отнася за други форми на протест в промишлеността. 

Законът за посредничество не задължава страните да връчват предварително 
предупреждение, ако става дума за солидарно действие., макар че централните организации на 
пазара на труда са постигнали споразумение за това. През 1997 г. Централната федерация на 
промишлеността и работодателите, както и синдикалният център SAK ревизират процедурата 
за политическите и солидарни протести по следния начин: 

 Преди да се предприемат стачни действия, трябва да се изпрати предупреждение на 
националния посредник и на организациите на работниците или работодателите; 

 Когато това е възможно, срокът на предизвестие е най-малко 4 дни; 

 Писменото предупреждение трябва да посочва причините, часа на започване и 
продължителността на планирания протест. 

Офисът на националните посредници  винаги се намесва преди започване на стачката, в 
рамките на предупредителния срок. Тя може да предложи компромис или опит да се постигне 
споразумение между страните, но макар и те да са длъжни да вземат участие в преговорите за 
помирение, не са длъжни да приемат предложенията на Посредника. 

Споровете по тълкуването на колективното споразумение могат като крайна мярка да се 
отнесат до Съда по трудовите спорове. Ако спорът бъде внесен там,  решението на съда е 
окончателно. 



Според р. 9 (1) от Закона, асоциациатята или страната, представляваща работодателя – а 
не отделният работник, - е длъжна да плати  парично обезщетение  за нарушаване на 
задължението за индустиален мир в срока на действие на споразумението. 

Обществени дейности 
Държавните служители имат отделен правен статут във Финландия и макар че могат да 

стачкуват, не могат да вземат участие в  други форми на стачни действия. Определен брой 
държавни служители се определят от държавата (като се назначават с указ) като представители 
на  работодателя. Колективното споразумение за  държавните служители не се прилага за тази 
група и те не могат да участват в никакви форми на протест. По време на стачка държавните 
служители могат да бъдат помолени да извършат “защитна работа”, т.е. работа, необходима  за 
гарантиране живота и здравето на гражданите или да опазват тяхната собственост, която е 
застрашена от стачката, без обаче да са длъжни да правят това. 

Ако протестните действия на държавните служители причинят “сериозни щети” на 
обществото и ако преговорите не водят до стигане на споразумение, проблемът може да бъде 
отнесен до Комитета по спорните въпроси на държавните служители. В такъв случай 
започването на стачни действния се отлага с две седмици след обявената дата. Комитетът може 
да препоръча прекратяване или ограничаване на стачката, но тези препоръки не винаги биват 
следвани (синдикатите на здравните работници и на пожарникарите например не се подчиниха 
на препоръките през пролетта на 1995 г.). Министерството на труда може също да отложи 
стачката с 3 седмици, ако има опасност от значителни безредици. 

Законните стачки могат да бъдат забранени единствено от специално законодателство, с 
изключение на моменти на сериозни бедствия, военно време и т.н., за които случаи съществува 
отделен закон. 

Енергетика 
Няма специална информация за електроенергийния сектор. Все пак вьв Финландия е 

имало дебати за правото на стачки в определени отрасли на промишлеността. През 1999 г. 
контрольорите на въздушното движение излизат на стачка, а  организацията на финландските 
работодатели моли правителството да забрани стачки, които причиняват сериозно неудобство 
за обществото. 

В крайна сметка конфликтът се решава по “нормален”  начин и приветстван от центъра на 
финландските профсъюзи (SAK), като доказателство, че системата работи. Работодателите, от 
своя страна, подновяват своите изисквания за задължително помирение в такива спорове. 
Тяхното предложение обаче не се приема от правителството. През 2000 г. организацията на 
раоботодателите отново моли за ограничаване на правото на стачки – този път във връзка със 
солидарни действия. Правителството решава да остави социалните партньори сами да разрешат 
спора. SAK категорично отказва да обсъжда всякакви ограничения на правото на стачки. 

През 2001 г. лекарите стачкуват в продължение на 20 седмици. Те обаче продължават да 
лекуват пациенти, приети по спешност, както се изисква по закон. При стачката се редуват 
лекари от болници в различни общини и различни отделения. В същото време лекарите имат 
възможност да работят в частния сектор, който частично се субсидират. 

Източници: 
1. Altonen, Juri (1999) International Secondary Industrial Action in the EU Member States, Metalli (Finnish 

Metalworkers Union) 
2. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights 

Practices 1999 FINLAND, Released February 25, 2000 
3. EIRO. (1999) Air traffic controllers' action raises question of limitation of key groups' right to strike. 

February 1999. http://www.eiro.eurofound.ie/1999/02/features/fi9902194f.html   
4. EIRO. (1999) Agreement ends air traffic controllers' strike. March 1999. 

http://www.eiro.eurofound.ie/1999/03/inbrief/fi9903102n.html  
5. EIRO. (2000) IAU fined following airport strike. December 2000 

http://www.eiro.eurofound.ie/2000/12/inbrief/fi0012169n.html  
6. EIRO. (2001) Doctors' strike ends. August 2001. 

http://www.eiro.eurofound.ie/2001/08/inbrief/FI0108197N.htm l 

http://www.eiro.eurofound.ie/1999/02/features/fi9902194f.html
http://www.eiro.eurofound.ie/1999/03/inbrief/fi9903102n.html
http://www.eiro.eurofound.ie/2000/12/inbrief/fi0012169n.html
http://www.eiro.eurofound.ie/2001/08/inbrief/FI0108197N.htm


7. EIRO. (2001) Doctors' strike may have impact on industrial relations system 
http://www.eiro.eurofound.ie/2001/08/Feature/FI0108198F.htm l 

8. EIRO. (2000) Employers demand amendment of strike legislation. June 2000 
http://www.eiro.eurofound.ie/2000/06/inbrief/fi0006150n.html  

9. EIRO. (1998) Second incomes policy agreement for employment is signed. 
http://www.eiro.eurofound.ie/1998/01/feature/FI9801145F.html  

10. International Reform Monitor: Social Policy, Labour Market policy and Industrial Relations, Finland, October 
2001 

11. Olsen, Torunn (ed) (1996) Industrial relations systems in the public sector in Europe, EPSC (European Public 
Services Committee) 

http://www.eiro.eurofound.ie/2001/08/Feature/FI0108198F.htm
http://www.eiro.eurofound.ie/2000/06/inbrief/fi0006150n.html
http://www.eiro.eurofound.ie/1998/01/feature/FI9801145F.html


7.5. ФРАНЦИЯ 
Регулиране на правото на стачуване 
Правото на стачки се признава от Преамбюла към конституцията от 1947 г., към което е 

приложена настоящата конституция от 1958 г. Това право се признава “в рамките на закона, 
който го регламентира”, което на практика оставя допълнителни разпоредби на прецедентното 
право. Конституцията просто гарантира правото на стачки, но не и на други форми на 
промишлен протест.  

“...за стачка се счита всеобщото цялостно прекратяване на работния процес от част или от 
всички работници, с цел постигането на определени искания, свързани с условията на 
труд… Под стачка най-общо се разбира това, да се упражни правото на стачки, 
независимо от това дали става дума за редуваща се стачка, стачка на определен сектор 
или на определено място. Така другите стачни форми – забавяне на производството, 
бойкотиране на продукти, бойкоти и италианската стачка, – остават извън определението 
за стачка. Тъй като тези действия не се считат за стачни, те остават извън защитаваните от 
закона форми на поведение. Доколко става въпрос за първично или вторично (солидарно 
– б.пр. действие), не подлежи на обсъждане. 
Правото на стачки се признава и на отделния работник, като то се упражнява единствено 

чрез временно преустанояване на трудовия договор. Следователно уволнението на работници, 
които участват в законна стачка, не е допустимо от закона. Държавните служители също имат 
правото да стачкуват. 

Единственото общо ограничение на правото на стачки е прието с решение от юли 1980 г., 
от Конституционния съд:  

“… според който защитата на лица и собственост има предимство пред правото на стачки. 
Така всяко действие, което представлява съществена опасност за хората или тяхната 
собственост, може да бьде незаконно. Този принцип е развит по-късно в прецедентното 
право и е приет със закон през 1991 г… Нещо повече, ако стачката застрашава 
безопасността на неучастващи в нея служители, работодателят е длъжен да изисква от 
стачкуващите да поддържат основни защитни дейности, определени от вътрешните 
правила на компанията.  
Колективните споразумения 
Френските колективни споразумения не предвиждат задължение за мирно решаване на 

конфликтите, тъй като не се предвиждат санкции срещу конституционно гарантираното право 
на стачки. Това важи и за времето, продължителността и обхвата на стачките. Въпреки това, в 
тях могат да бъдат конкретизирани някои процедурни въпроси относно протестните действия в 
промишлеността. 

Примери за такива процедурни въпроси са помирението (френският закон предвижда 
такива доброволни помирителни процедури), предварително уведомяване за стачки или срок за 
успокояване. Правилата, уредени в колективните споразумения обаче, важат само за 
подписалите ги страни – нещо изключително важно що се отнася до отговорността.  

Санкции 
За да бъде законна стачката, тя трябва да е свързана с проблем, касаещ работата или 

заетостта. Обикновено трудовият договор просто се прекъсва временно за периода на стачката, 
като след това задължително се подновява. Трудовият договор може да бъде прекратен, само 
ако стачката представлява сериозно нарушение на договора, ако например е незаконна. 

Синдикатите, подписали споразумение, съдържащо процедурни правила, носят 
отговорност за нарушаването им, също както и отделните работници. Последните обаче, трябва 
да са били запознати със съдържаанието на споразумението и да са извършили сериозно 
нарушение. 

”Стачкуващи, ръководители на стачки и синдикати, които са одобрили стачката, носят 
още по-голяма отговорност за щетите, причинени от незаконна стачка. Те носят 
изключително голяма отговорност за обезщетение на нанесени щети, тъй като може да се 



търси компенсация както за директни щети, така и за пропуснати ползи. Поради тази 
изключителна отговорност, исканията за обезщетение по принцип се отхвърлят в 
споразуменията, с които се приключват стачките. 
И все-пак, отказът от обезщетение от страна на работодателя, не отменя напълно 
отговорността на участниците в незаконна стачка. Работници, които не са могли да 
работят по време на стачка, имат възможност да  поискат от гореспонатите страни 
обезщетение за загубените надници, дължими поради незаконна стачка. Такива случаи са 
чести във Франция.” 
Обществени дейности 
В сферата на обществените дейности стачки могат да се провеждат само от 

представителни профсъюзи след като било връчено предупреждение (5 дни) за намерението да 
се стачкува. Предупреждението трябва да уточнява мястото, датата и продължителността на 
стачката или дали тя ще е безсрочна. По време на предупредителния период страните са 
длъжни да търсят споразумение. Ротационните стачки в обществените дейности са забранени. 
По време на стачка се изисква да се поддържа минимално функциониране на дейностите, които 
са изрично посочено от закона. Това изискване важи и за някои дейности на частния бизнес, 
като например телекомуникациите и контрола на въздушното движение. 

В следвоенния период са правени редица опити да се ограничи правото на стачки  в 
сферата на обществените дейности, като обикновено това става след някоя важна стачка. И 
въпреки това, според решение на Върховния съд от 1996 г., само ако има правни основания за 
това, а не колективни споразумения, могат да определят по-нататък правото на стачки в 
обществените дейности. При все това, формалните ограничения на правото на стачки имат 
много малко значение в практиката на профсъюзните протести, тъй като те са главно в 
политическата сфера. 

Макар и в непряк текст, френското законодателство изисква само поддържането на 
минимални дейности в обществената сфера, с което да се гарантират фундаменталните 
човешки права. Правата на потребителя се гаратнтират чрез основния принцип за 
неперкъсваемост на обществените дейности, което отново се обосновава от общите 
съображения за обществен интерес. Както бе посочено по-горе, за разлика от испанската 
система, правителството е органът, който налага общи норми и създава рамка за правото на  
стачки в обществените дейности. Като имат предвид новите тенденции в Европейския съюз 
Шампей-Деспла изтъкват факта, че изискването за минимално функциониране на обществените 
дейности по време на стачка е въведено отскоро и във френските юридически среди. 
Значението на този аргумент обаче не е толкова в допълнителното ограничаване на правото на 
стачки в обществените дейности, колкото в увеличаване на подкрепата за обществените 
дейности в Европейския съюз. 

Енергетика 
В областта на енергетиката от 1988 г. насам са наложени различни едностранни  мерки за 

работещите в ЕDF (Електрическа компания на Франция). Целта е да се осигури нормално 
обслужване на всички потребители. Освен това са променени удръжките от заплатите в отговор 
на стачка. До 1988 г. стачкуващите доброволно остават на работните си места, като провеждат 
протеста си под формата на намаляване на производстово, като по този начин отговарят на 
изискването за поддържане на минимални дейности, наложено от министерско постановление. 
Всъщност тази форма на промишлен протест не се вписва в законовото определение за стачка, 
което изисква пълно прекратяване на трудовия договор. Следователно, удържането от 
заплатите е било пропорционално на намаляването на производството. 

Няколко подобни конфликта, в които не се стига до прекъсване на електроснабдяването, 
довеждат до подписването на издаването на две вътрешни докладни, които забраняват 
намаляване на производството, което би принудило компанията да спре електрозахранването 
на част от потребителите. Тези докладни определят и нови рамки на стачните действия: 1000 
длъжности се класифицирани като абсолютно необходими за поддържане на безопасността, а 
неизпълнението на това изискване води до дисциплинарни наказания. Заплащането на 
стачкуващите се намалява на 20% от дневната надница, тъй като се изпълняват само дейности, 



поддържащи безопасността. Освен това, предвижда се и частично възобновяване на работния 
процес, в случай, че е застрашена безопасността на някоя от централите и има вероятност да 
бъде спряно електрозахранването потребителите. Неподчинението на заповед за подновяване 
на работния процес представлява сериозно професионално нарушение. От всичко това следва, 
че единственото намаление на производството, което е “разрешено” като форма на стачка е 
това, което не води до изключване на електричеството на потребителите. Забранява се също 
така присъствието на  синдикални представители при диспечерите, което прави действителното 
функциониране на мрежата крайно неясно. 

При тази ситуация съществуват  две конфликтни правни позиции, отнасящи се до 
легитимната институция, която трябва да регулира стачните действия. Едната се основава на 
тълкуването на юрисдикцията на Върховния съд и на Конституционния съд. Според тази 
позиция, регулирането на правото на стачки “в рамките на съответния закон” трябва да се 
тълкува в смисъл, че изключителното право да определя разпоредбите за стачни действия 
принадлежи на закона. Другото тълкувание, произтичащо от решението на Dehaebe през 1950 г. 
предоставя компетенциите за регулиране правото на стачки в обществените дейности на 
правителството и на институциите, управляващи обществените дейности. 

Последното тълкуване е преобладаващо към настоящия момент, макар и да оставя 
отворени редица важни въпроси, като например този, кой точно в управленческата йерахия има 
компетенцията да издава меморандуми със законен статут. Освен това, това тълкуване остро 
противоречи на общите законодателни органи по въпроси, свързани със съдаржанието на 
правото на стачки и правните основания за удържане от заплатите. 

Всъщност, разсъжденията на EDF се основават на два противоречиви аргумента: първият 
отхвърля конституционно гарантираното право на стачки в името  на традиционните принципи 
на обществените дейности, докато другият, като взема под внимание въпросите на 
корпоративното управление и растеж, защитава утвърдената от Европейския съюз идея за 
либерализиране на пазара. Важно е да се отбележи , че в този контекст е налице правен 
дуализъм: въпросът дали частното или публично право е компетентно или не да решава 
проблеми от сферата на обществените дейности зависи изцяло от конкретния случай.  

Определено може да се каже, че с това развитие правото на стачки на синдикатите бе 
ограничено, катонаправи организирането на стачки много трудно поради опасността те да 
доведат до спиране на електричеството (което, във всеки случай, не се е случвало никога преди 
това). Въпреки това, синдикатите сякаш се приспособяват и намират нови форми на протестни 
действия в промишлеността, като например да включват потребителите на нощна тарифа. 

Един проблем, който е свързан със стачките в основните дейности, поставя технически и 
счетоводни проблеми. Така например френските синдикати в електроенергийния сектор 
изтъкват при обсъждането на проектозакона за EDF, че очевидно съществува проблем да се 
определи точно кои дейности са “основни”. От една страна, счетоводството на EDF  не 
разграничават подходящи за спиране от неподходящи консуматори, а от друга, задължението за  
снабдяване с електричество на определените потребители при извънредни ситуации, считано за 
задължение към обществените дейности, предполага поддръжането на скъпоструващ 
наднормен капацитет. Като се има предвид това, EDF е изправен пред куриозното разминаване 
между властта на ръководството да регулира стачните действия в името на задълженията към 
обществените дейности, докато същевременно счетоводството на EDF не осигурява 
информация за действителния обхват на тези задълженията. 

Съществуват важни проблеми, засягащи корпоративниото управление. Фрисон-Рош, 
например, заявява, че  

„ако се разреши диверсификация на EDF, това ще подкопае законовия й статут на 
специализирано правителствено предприятие, което осигурява една основна дейност и 
това би довело до превръщането му в корпоративна организация (превръщайки го в 
акционерно дружество). В случая с Франс Телеком, такова развитие на нещата доведе до 
частична приватизация”. 
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7.6. ГЕРМАНИЯ 
Регламентиране на правото на стачки 
Раздел 9 на Основния закон гарантира автономията на колективното договаряне, което 

включва правото на стачки, което гарантира успешното приключване на колективния трудов 
договор. Според постановленията на този регламент в рамките на Основния закон, стачните 
действия се регулират от закона и колективните споразумения. Висшите държавни служители 
са лишени от правото да стачкуват. 

Немският закон съдържа редица принципи, които определят формата и обхвата на 
промишлените стачни действия. Стачните действия следва да бъдат съобразени с т.н.”социална 
адекватност”, т.е. те трябва да бъдат съобразени с редица принципи, за да бъдат “всеобщо 
приемливи”. Призивът за стачка може да бъде отправен единствено от профсъюз,  като се 
спазва принципа ultima ratio, според който стачката трябва да бъде крайна мярка, след като са 
изчерпани всички останали възможности за постигане на споразумение.  

На същия принцип е и изискването да се считат за легитимни само онези протестни 
действия, които са допустими в рамките на колективните споразумения. Съществени са и 
принципите за пропорционалност и честност, според които стачните действия не трябва да 
водят до унищожаване на машини и други средства за съществуване, както на индивидуално, 
така и на обществено ниво. Нещо повече, не може да се пренебрегва задължението за мирно 
решаване на канфликтите, залегнато в колективното споразумение. 

“Стачните действия могат да се извършват по три начина: а) чрез прекъсване на работния 
процес от страна на работниците, б) чрез цялостен или частичен отказ от изпълнение на 
служебните си задължения и в) чрез стриктното спазване на правилата за ред и 
безопасност”. 
За да са законни, стачките могат да се обявяват единствено от синдикалните организации, 

което е логично следствие от изискването протестните действия да целят постигане на 
колективно трудово споразумение. Участието в законна стачка води единствено до прекъсване 
на трудовия договор за времето на стачката. Неорганизираните стачки са незаконни. 

Гореспоменатите общи принципи не важат за предупредителни стачки по време на 
договаряне. Федералният трудов съд (BAG) постанови през 1976 г., че принципите на крайната 
мярка (ultima ratio) и изискването за гласуване при вземане решение за стачки не се прилагат 
при предупредителните стачки. Основната причина за това решение е, че предупредителните 
стачки се приемат като средство за по-бързо постигане на компромис между страните. 

Едно друго решение на Федералния трудов съд от 1984 г. дори определи кратките 
ротационни стачки (една практика, установена от синдикатите на металургията и на 
печатарите) като предупредителни стачки, т.е. като законни. 

През 1998 г. някои от по-рестриктивните разпоредби, отнасящи се до правото на стачки, 
са критикувани от Съвета на Европа като несъответсващи на Европейската харта за защита 
правата на човека. Последната не предвижда никакви “условия и ограничения на правото на 
стачки, с изключение на тези ограничения, които биха могли да възникнат от колективния 
трудов договор – какъвто е примерът със задължението в Германия за опзване на мира”. 
Въпреки това, Съветът на Европа препоръча да бъдат поправени, в смисъла на Хартата, 
изискванията към стачките да бъдат обявявани от синдикатите и да целят подписване на нов 
трудов договор. 

Колективни споразумения 
На ниво процедури синдикалните организации трябва да следват стачните процедури, 

така както са заложени в уставите им. Това изискване не е наложено със закон, но е 
разработено от самите тях като част от уставните положения. Процедурите включват 
решението за предприемане на стачни действия, провеждането на гласуване сред членовете на 
съюза, легализиране на стачката, обявяването на стачка и самото прекратяване на трудовия 
процес 



Няма задължителен арбитраж от страна на държавата, в повечето случаи синдикатите и 
работодателите сами се съгласяват на арбитражни мерки, целящи съвместно разрешаване на 
конфликта. Решението на тази съвместнаарбитражна процедура  има силата на закон. 

Санкции 
Тъй като само синдикални организации могат да обявяват стачка, важно е 

разграничението между законните и незаконните стачки. Всяко незаконно стачно действие 
означава задължение да се плати обезщетение на лица или предприятия. Работникът също 
рискува да бъде уволнен без предупреждение. По време на стачка стачният комитет, съставен 
от членове на профсъюза, отговаря за организирането и провеждането на стачката. Според 
закона за асоциациите, всички членове на синдиката са длъжни да спазват разпорежданията му. 

Синдикатите могат да бъдат (и са били) подвеждани под отговорност за щети, причинени 
от незаконни действия, дори по време на законна стачка. В тази връзка, при случая в 
металургичната промишленост се постига споразумение с работодателите, което определя 
максимум на обезщетенията за нанесени вреди в размер на 1 000 000 германски марки. 

Обществени дейности 
Макар и това да не следва от Основния закон, държавните служетели нямат право да 

стачкуват (но имат правото да се сдружават в колективни организации) и дори нямат правото 
да отказват да изпълняват служебните си задължения в контекста на водени стачни действия 
(като например управленческите си задължения). Въпреки тези забрани, имало е случаи на 
стачкуване на лица, заемащи обществени длъжности (например стачката на учителите през 
1989 г.). Стачкуващите подлежат на санкции по закона за дисциплинарните наказания, но това 
рядко се случва. Всъщност, колективните споразумения за обществените дейности в Германия, 
подписани през 1998 г., са постигнати чрез арбитраж благодарение на това, че и двете страни се 
съгласяват да се проведе съвместна процедура за решаване на конфликта.(1986 г.). През 2000 
г.резултатите от тази процедура са отхвърлени от синдикалните комисии за колективно 
договаряне, след като делегатите им в комисията за съвместно решаване на спора са ги приели. 
Едва след като синдикатите организират балотаж и обявяват стачка, работодателите излизат с 
ново предложение. Така най-накрая всички страни приемат окончателно решение. 

Най-важното задължение на стачкуващите от обществените дейности е да поддържат 
основните доставки и услуги. Тъй като труговият договор се прекъсва по време на законната 
стачка, това задължение произтича от чувството на лоялност на работника, както и от 
указанията на синдиката, отнасящи се до стачните действия. В случай, че поддържането на тези 
дейности не е регламентирано от властите, на практика се стига до споразумение между 
работодателите и лидерите на стачката относно това точно какво означава “основна дейност” в 
конкретната ситуация. По принцип, това е въпрос на колективно договаряне, тъй като 
трудовите съвети имат задължението да останат безпристрастни.Стачният комитет е длъжен да 
организира поддържането на основните дейности. 

Поддържането на основните доставки и услуги включва, преди всичко, полагането на 
основен труд, т.е., дейностите, които са необходими, за да се осигури през времето, докато трае 
стачката, основната част от населението продължава да бъде снабдявано с основни стоки и 
услуги стоки и услуги (храна, електричество, гаэ, вода и медицински грижи), сьщо както и 
работа по поддръжката, в най-тесен смисъл.Това означава работата по поддръжката на 
производствените съоръжения в състоянието, в което са били преди започване на стачката, по 
продължаване на производствения процес (евентуално в забавено темпо), както и 
необходимото, от техническа гледна точка, за предотвратяване на производствени аварии (при 
пещите и химическите заводи). Тук не се включват трудови дейности, които имат за цел да се 
запази търговската печалба или клиентелата на компанията, нито по-натъшното обработване и 
транспортиране на продуктите, произведени при основната дейност. 

Енергетика 
Една от представителните синдикалникални организации, IG BCE ((Industriegewerkschaft 

Bergbau, Chemie, Energie), се ангажира в процедура на съвместни преговори за решаване на 
спорни въпроси в случай, че не се стигне до общо споразумение при преговарянето (IG BCE 
n.d.). Като гарантира автономността на колективното договаряне, комитетът по решаване на 



спорни въпроси представлява двустранна ad hoc институция. Решенията могат да бъдат 
вземани единодушно или с обикновено мнозинство и имат задължителен характер и за двете 
страни. По време на арбитражния период се спазва задължението за мирно решаване на 
конфликта, което означава, че гласуванията, ефективните стачни действия или локаути могат 
да бъдат инициираниq само ако процедурата на арбитриране се провали. Стачката може да 
започне едва след приключване на арбитража, т.е., ако гласуването на арбитражния съвет не 
завърши с мнозинство. 

За отрасъла на електроенергетиката ограниченията за стачни действия произлизат от 
принципа за пропорционалност, който трябва да бъде спазван и от произтичащото от него 
задължение за поддържане на основните дейности.  

“Получават се големи диспропорции, например при стачни действия в сфери, които 
осигуряват основните дейности (електричество и водоснабдяване, болници), освен ако не се 
предвиди обезпечаването на населението с основни храни и услуги. От друга страна, трябва да 
се очакват и индивидуални щети (дори и сериозни такива), в противен случай стачните 
действия, като необходим елемент от автономността на колективното трудово договаряне, биха 
били на практика невъзможни“ 
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7.7. ГЪРЦИЯ 
Регулиране на правото на стачки 
Правото на стачки се гарантира от гръцката конституция (Член 23), но подлежи на 

определен брой законови ограничения. 
Законните стачки се провеждат единствено от профсъюзи или работнически асоциации. 
Според Закон 1264/1982 една първична синдикална организация може да обяви стачка 

единствено с решението на общо събрание. Въпреки това, за прекратяване на трудовия процес 
от няколко часа, което не се повтаря повече от веднъж седмично, е достатъчно само решение на 
изпълнителния съвет, освен ако във вътрешния правилник не е посочено друго решение. 

В случаите, които касаят синдикални организации от второ и трето ниво, решение за 
стачка може да бъде взето от  техния изпълнителен съвет, освен ако във вътрешния правилник 
не е посочено друго изискване (Член 20(1) на Закона от 1264/1982). Синдикална организация от 
второ ниво представлява федерация или трудов центьр. Организация от трето ниво 
представлява конфедерации от федерации или работнически центрове. 

Съществува задължението на засегнатия работодател(и) да се връчи най-малко 24-часово 
предупреждение за стачна готовност, както и непосредствена възможност за преговаряне. 
Синдикатът е длъжен също така да уведоми работодателя за началото на стачните действия и 
предвижданата продължителност. 

Според гръцкия закон (Член 21(2), Закон 1264/1982), синдикатът, който обявява стачката, 
е длъжен да осигури минималния персонал, който да е в състояние да обезпечи: 

 безопасност на инсталациите 

 предотвратяването на щети или злополуки 

 осигуряване на дългосрочна стабилност 

 основното функциониране на обществените организации и ключовите обществени 
услуги 

Според решение на Върховния съд от 1987 г. всяка година през януари синдикатите 
трябва да представят на работодателите и Министерството на труда списък с имената на 
работниците, които ще останат дежурни  в случай на стачка.  

Ако бъде обявена стачка, тези работници минават под едноличното ръководство на 
работодателя. Въпреки това, ако синдикатът е изпълнил задълженията си по този закон, 
работодателят няма право да назначава нови работници до решаването на конфликта. 

При стачките в частния сектор, отговорността за обезпечаване с персонал при екстремни 
ситуации се носи от съответния синдикат (Член 21(2), закон 1264/1982). В обществените 
дейности, правото да посочи персонал, който да поддържа основните обществени дейности 
(Член 4(2), закон 1915/1990), принадлежи на работодателя. 

В случай, че не бъде осигурена необходимата наличност от специализиран персонал за 
екстремни ситуации, стачката става незаконна. Закон 1915/1990 предвижда още по-строги 
санкции, на които подлежат изпълнителния съвет на синдиката и стачкуващите. В тези санкции 
се предвижа и освобождаване от работа. 

Политическите стачки, в смисъл на стачки, които целят смяна на правителството 
например, са считани за незаконни в Гърция. Ако стачката обаче, само има политически 
характер, т.е.смесен между политически и индустриален, каквито са например искания, 
свързани с трудовия процес, които могат да бъдат решени единствено чрез мерки от страна на 
правителството, тя се счита за законна. 

Колективните споразумения и задължението за мирно решаване на конфликти 
Колективните споразумения имат задължителен характер и за двете страни. Арбитражът е 

бил задължителен до 1993 г. 



Синдикатите и организациите на работодателите, както и индивидуалните работодатели, 
имат както правото, така и задължението да преговарят с цел постигане на общо споразумение. 
Закон 1876/1990 г. постановява, че страната, която упражнява правото си на преговаряне, 
трябва да уведоми ответната страна, и то в писмен вид, относно мястото на водене на 
преговорите и въпросите, които ще подлежат на обсъждане.Въпросният документ трябва да 
бъде изпратен и на компетентната инстанция по въпросите на труда. 

Ответната страна трябва да определи свои представители, които да участват в 
преговорите най-късно до 10 работни дни след получаване на поканата за преговори. 
Преговорите трябва да бъдат провеждани в дух на доброжелателство и добра воля и да имат за 
цел изглаждането на различията. Двете страни трябва да защитят предложенията си и 
контрапредложенията. 

Тези изисквания имат за цел да поставят законодателната основа за поощряване на 
контакт между социалните партньори и да инициират сериозен диалог. Неспазването им може 
да доведе до налагане на  наказания под формата на компенсации по силата по силата на 
Чл.197/198 от Гражданския кодекс. 

Задължението за преговаряне не означава задължение за подписване на споразумение. 
Това наложено със закон задължение за преговаряне означава, че се прилага на практика 
общественото право за колективно преговаряне. 

Съществуват противоречиви мнения относно това, дали в Гърция съществува 
задължението за мирно решаване на трудовите конфликти. Преди закона 1876/1990 г. за 
свободата на колективното преговаряне, в гръцкия закон не се предвижда такова задължение. 

Според EMIRE, позицията на закона, подкрепена от някои авторитети в съдебната 
система (под влияние на Германия), е че задължението за мирно решаване на конфликтите се 
подразбира от само-себе си, от неписаната концепция за колективен трудов договор. Новият 
закон  1876 вьвежда радикални нововъдения, като постановява (Чл. 2(9)), че колективният 
трудов договор “може да съдържа” клауза, която налага придържането към мирни средства, 
когато се касаят въпроси, свързани с този договор. Оттук следва, че според гръцкия закон, не е 
задължително изрично да се включва такава клауза. 

Посредничество 
Според закон 187/1990 г.(Чл.15), предвижда се процедура по уреждането на конфликтити, 

в случаите, когато преговорите не доведат уреждането им. 
Ролята на посредника не е да се опитва да сближи двете страни, както е при 

помиритерния процес, а да представи свое “собствено предложение”. Обръщане към посредник 
или Арбитражна институция, може да поиска както едната, така и другата страна. Това става 
чрез писмена молба. 

Страните трябва да изчакат 48 часа след като са подали молбата, за да могат да изберат 
посредника от съществуващия списък. Ако страните не успеят да се споразумеят до 20 дни, 
посредникьт представя своето предложение, което трябва да се приеме до 5 дни, в противен 
случай се счита за отхвърлено. 

Посредникьт може да предложи допълнителна помощ от страна на експерти или да 
публикува предложението си в местната преса. Ако предложението бъде прието, то се подписва 
от двете страни и има същата тежест, каквато има колективният трудов договор.  

Обществени/основни дейности (в т.ч. енергетика) 
Служителите на правосъдната и отбранителната система нямат право да стачкуват. 
Правото да се стачкува е ограничено за държавните служители, служителите на 

обществените институции и тези, които заемат ключови постове. 
Правителството има правомощията да мобилизира гражданите, за да компенсира стачки 

на обществените дейности. 
Обществените дейности и съоръжения също се смятат за обществени предприятия. 

Тяхното наименование на гръцки подчертава техния обществен характер, за което по-често се 



използва акронима ДЕКО. Това са предприятия, чието функциониране е от жизненоважно 
значение при обслужване на основните нужди на общността като цяло. 

В Гърция в тази категория влизат образованието, здравните учреждения, 
водоснабдяването, производството и разпределението на електричеството, производството и 
рафинирането на петрол, транспортът, телекомуникациите, пощенските услуги, радиото, 
телевизията, канализацията, както и товаро-разтоварните работи на пристанищата. 

При тези дейности синдикатите са длъжни да осигурят 4-дневен предупредителен срок на 
управлението, на съответите държавни агенции и на министерството на труда. Според Чл. 21 от 
Закон 1264 всяка година през януари синдикатите са длъжни да прдоставят списък с 
лицата,които ще поддържат основните дейности през съответната година. 

Ако не се постигне до споразумение, стига се до арбитраж. 
Според Закон 1915 от 28.12.1990 г. (Чл.4), Чл. 21 от Закон 1264 е поправен така, че на 

работодателя се дава правото да определя броя и вида на персонала, както и поименно да 
упомене лицата, които ще дежурят при евентуални стачни действия. Синдикатите могат да 
апелират срещу този списък, но изискванията на работодателя се спазват, докато не бъдат 
отменени. 
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7.8. ИРЛАНДИЯ 
Регулиране на правото на стачки 
Ирландската конституция гарантира правото на гражданите да образуват асоциации и 

профсъюзи, но тя също позволява на държавата да постановява закони за регулиране и контрол 
на това право в обществен интерес. Както във Великобритания, регулирането на стачните 
действия е базирано на принципите на законно установен имунитет. 

Законодателството предоставя имунитет от гражданско правно съдебно преследване 
действия, извършени за придвижване напред на трудов спор. Този имунитет се ограничава до 
профсъюзите, притежаващи разрешителни за водене на преговори, издадени от 
Министерството на икономиката, търговията и заетостта. Министърът издава разрешително 
след като са изпълнени определени правни условия, най-важните от които са поддържане на 
солиден паричен депозит във Върховния съд и минимален брой членска маса.  

Според Закона за трудовите отношения от 1990 г. имунитетът, обхващащ стачни 
действия, се отнася само за служители и членове на упълномощени профсъюзи с разрешителни 
за водене на преговори. Ирландското право за уреждане на трудови спорове е базиран на 
система от законно установени имунитети, които влизат в сила при действия ‘в предвиждане 
или подпомагане на трудов спор’ (“златната формула”). 

Някои от “пътищата към имунитета” обаче са стеснени: например дефиницията за 
“трудов спор” вече не включва спорове “работник срещу работник”, спорове относно 
работното място на отделен индивид трябва първо да минат през законно установени 
процедури или процедури по разрешаване в резултат на колективно споразумение, частни 
домове вече не може да се окупират, солидарните действия са ограничени и профсъюзите 
трябва да имат правила осигуряващи провеждане на тайно гласуване преди да се предприемат 
стачни действия. От друга страна, способността на работодателите да налагат забрани е 
ограничена, когато е проведено тайно гласуване и е било дадено предупреждение за стачка. 

Помирение и арбитраж 
Главните институции за уреждане на спорове в Ирландия са Комисията по трудови 

отношения и Съда  по трудовите спорове. 
Помирение се предлага от длъжностните лица по трудовите правоотношения на 

Комисията. Повечето от случаите, стигащи до Комисията са от частния сектор. 
В светлината на традицията на волунтаризъм в ирландските трудовите отношения и от 

там общата липса на правно вмешателство в колективните договаряния, изходът от арбитража е 
задължителен само на честна дума; с други думи, присъдата на арбитъра не може да има 
юридически сила за двете страни, но би било доста необичайно за коя да е от страните да не се 
съобрази с решението на арбитъра. Решението на арбитъра обикновено попада някъде между 
позициите на двете страни в конфликта; изключение е вземането на крайно решение.  

При някои процедури по уреждане на спорове може да  се наложи задължителен 
(обвързващ) арбитраж. Страните по него заявяват, че в случай че не успеят да постигнат 
споразумение, ще прибягнат до арбитраж като способ за уреждане на спора и че всяка страна 
ще приеме решението на арбитъра като задължително. Не съществува юридическа санкция, 
свързана с това; това е изцяло морална санкция.  

В някои случаи страните сe съгласяват да се подчинят на арбитраж на крайното решение 
(на принципа на махалото – б.пр.) Тази форма е известна още като “flip flop” или арбитраж 
“последно предложение” (final offer arbitration - FOА). Тук свободата на действие на арбитъра е 
ограничена до избора между “последното предложение” на работодателя и последното искане 
на профсъюза: не става дума за “разделяне на различията” или избор на друга позиция. В 
основата на тази форма на арбитраж е идеята, че в ситуация “всичко или нищо”, страните биха 
опитали да повлияят на арбитъра възприемайки това, което може да се разглежда като по-
реалистична позиция. Тази форма на арбитраж най-често се асоциира с така наречените 
“колективни споразумения в нов стил”, при които тенденцията е да се сключат споразумения с 
един профсъюз, споразумения да няма стачки и да се проявява гъвкавост. Тези споразумения не 



са много обичайни за Ирландия, но там където се срещат, обикновено са концентрирани във 
високотехнологичните фирми. 

Съдът за трудови спорове не е истински съд, а представлява всъщност форум,  в който е 
осигурена интервенцията на трета страна. Съдът по трудово право не използва думата 
“арбитраж” за да окачестви разследванията си, но на практика те понякога имат значение на 
арбитраж. Въпреки че страните изобщо не са длъжни предварително да дават съгласие да се 
подчиняват на решението на Съда, на практика страните са склонни да приемат определението 
на Съда като окончателно. Спори се, че щом нито една от страните не би се съгласила да отиде 
на съд, ако мислеха, че другата не възнамерява да се съобрази с решението, на практика съда 
изпълнява функция на арбитър. 

Обществени дейности 
На членовете на въоръжените и полицията не е разрешено да участват в стачни действия. 
Енергетика 
Комисията по трудови отношения  е публикувала Кодекс за професионално поведение по 

спорните процедури, чиято цел е да обезпечи възможност страните да намират изход по мирен 
начин и да предотвратят нуждата от прибягване към действия, които биха “довели до срив във 
снабдяването и услугите и загуба на доход за работниците и приходи за работодателите” 
(Кодекс, стр.2). Кодексът основно се отнася до конфликтите в основните дейности. 

Основните дейности обикновено се дефинират като "тези, чието спиране или прекъсване 
може да застраши живота, или да причини значителни щети на националната икономика, или 
големи затруднения  на общността и по-специално: здравно обслужване, снабдяване с енергия, 
включително газ и електричество, водоснабдяване и канализация, пожарна, линейки и 
спасителни служби и някои подразделения на обществения транспорт” (Кодекс, стр.9). 

Кодексът за професионално поведение специално засяга споровете в основните дейности 
и препоръчва процедурите по тях в отраслите, които осигуряват основните дейности, да 
съдържат краен етап, който страните да приемат като осигуряващ уреждане на спора. 

Предлагат се три алтернативни етапа, един от които е посредничество на трета страна 
(представляващо задължителен обвързващ арбитраж). 

Законът за защита на собствеността от 1875 г. съдържа разпоредби, които третират 
стачките при водо-, газо- и енергоснабдяването като криминални действия. Тези клаузи са все 
още в сила. 
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7.9. ЛЮКСЕМБУРГ 
Регулиране на право на стачки  
Правото на стачка не е ясно формулирано в Конституцията или законодателството. Обаче 

параграф 11 от Конституцията гарантира свободите на профсъюзите, т.е. свобода на 
сдружаване, от която Върховният съд  постановява през 1952 произтичащото право на стачка. 

Касационният съд се произнася в решение от 1952 г., че правото “да се взема участие в 
професионални, легитимни и законни стачки е гарантирано за работника, като подразбиращо се 
условие от Параграф 11 р. 5 от Конституцията”. (…) Касационният съд през 1959 г. дефинира 
стачката като “преустановяване на работата в подкрепа на социални искания”. (…) Във връзка с 
поправките в Конституцията през 1956 се декларира, че Конституцията защитава правото на 
стачки като гаранция за социални и законни искания на тези, които работят” (Aaltonen 1999, 
192-193) 

Законът не прави разлика между различните форми на стачни действия, като от това 
произтича, че всички са еднакво законни,  при условие че не нарушават гражданското или 
наказателно право. Участието в стачни действия прекратява временно трудовия договор. 

Колективни споразумения 
Само профсъюзите се считат за упълномощени да сключват колективни споразумения. 

Писаното право включва задължение за мирно решаване за срока на колективното 
споразумение, както и задължение за започване на помирителна процедура, водеща до 
необвързващи становища. Тъй като профсъюзите обаче не са юридически лица, те не могат да 
бъдат подведени под съдебна отговорност за евентуално нарушение на задължението за мирно 
решаване на конфликта. 

“Профсъюзите често имат, като част от устава си, задължение да проведат гласуване сред 
членовете си преди да се предприеме стачка, въпреки че това не се изисква от 
законодателството в страната. Като предварително условие за започване на стачка може 
да се приеме положителен вот от, да кажем 75% от членската маса, засегната от трудовия 
спор”. 
Преди да започне ефективна стачка трябва да се изпълни последователност от процедури. 

Първоначално всеки трудов конфликт трябва да се отнесе до Националната служба за 
помирение (Office National de Conciliation). 

Когато всички варианти за помирение са били изчерпани, комисията за помирение излага 
в меморандум спорните  становища. Страните могат да отнесат спора до тристранна 
арбитражна група, която трябва да излезе с решение в срок от осем дни. Обаче решението не е 
обвързващо, така че арбитражът има ролята на посредник. Ако решението се приеме, това е 
равнозначно на постигане на колективно споразумение. Ако не, законна стачка (или локаут) 
може да започне без право на уволнение. Предварително уведомяване не е задължително, то не 
играе практическа роля, тъй като страните трябва да участват в процедурата по помирение. 

“Стачно действие може да бъде законно, само ако е подкрепено от национално 
представен профсъюз”. Представителството се определя на национално ниво; браншови или на 
ниво предприятие, както и представители на работниците на конкретно работно място, се 
изключват. В настоящия момент като национално представени са признати OGB-L, LCGB и 
FEP-FITC. Общо взето правните спорове продължават да съществуват и по тази причина и 
някаква степен  на несигурност.” 

“Законът от 12 юни 1965 г. за колективните споразумения изрично постановява, че 
страните в спора винаги са в състояние да предприемат алтернативния път към арбитраж 
чрез гражданските съдилища, след като опит за помирение от страна на службата се е 
провалил (или дори преди това). В този случай имената и длъжностите на арбитрите, 
предмета на арбитраж и процедурата, която ще се следва, трябва да бъдат представени в 
писмен вид”. 
Санкции 



Тъй като профсъюзите нямат правен статут в Люксембург, лицата могат да носят 
отговорност за нарушаване на задължението за мирно решаване на конфликтите. Участието в 
стачка, след като процедурата по помирение е изчерпана, не представлява основание за 
уволнение. Участието в незаконни стачки обаче може да доведе до отговорност за нанесени 
щети. Имайки предвид честотата на трудовите конфликти в Люксембург,  тези разсъждания са 
повече в областта на теорията. 

Обществени дейности 
Правото на стачки е разширено до обществените дейности със Закона от 16 април 1979, 

но изключва определени групи като дипломати, съдебни органи, висши държавни служители и 
ръководители, въоръжените сили и полицията, медицински служители и охраната. Действието 
на Националната служба за помирение не се отнася до обществените дейности; съществуват 
обаче подобни институции и процедури. 

Съществуват две категории работници в обществените дейности, едната на подчинение 
на публичното право (установени държавни служители и публични служители) и друга с 
трудови договори на подчинение на частното право (публични чиновници). Сроковете и 
условията на работа на публичните чиновници са определени чрез Закона от 24 май 1989 в 
трудовия договор; те попадат под юрисдикцията на трудовите трибунали. Публичните 
чиновници (на трудов договор) се подчиняват на едно национално колективно споразумение. 

Стачните действия в обществените дейности показват увеличение през последните 
години, което прави процедурите за помирение и арбитраж неефикасни. През 1998 г. се състоя 
48-часова предупредителна стачка на железниците на Люксембург, след гласуване на членовете 
на профсъюза. Същата година имаше обща стачка в държавните служби във връзка със закона 
за пенсиониране на държавните служители. И в двата случая процедурите по помирение са 
били изчерпани. 

Енергетика 
Независимо от общите разпоредби за правото на стачки, институционалната структура на 

социалното партньорство в частния сектор е важна рамка за всяко стачно действие. Като 
елемент от социално партньорство, общи комисии по предприятия са били въведени през 1974 
г. във всички фирми от частния сектор с повече от 150 работници. Общите комисии имат 
основно право да дават мнение по икономически и финансови решения, които могат да имат 
сериозен ефект върху структурата на предприятието и нивото на заетост. Освен това те имат 
право да участват при вземане на общи решения (codecision) по въпроси, касаещи заетостта, 
здравето, безопасността и повишенията. 

Работниците също са представени в борда на компаниите с ограничена отговорност. И 
накрая Икономическият и социален съвет (Conseil Economique et Social), както и Тристранният 
координационен комитет (Comité de Coordination Tripartite)  представляват важни институции 
по съгласуване;  последният например трябва да даде мнение за всяка мярка, отнасяща се до 
икономическия растеж и заетостта и може също да изработи собствени предложения. 
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7.10. ХОЛАНДИЯ 
Регулиране правото на стачки 
Холандското право не съдържа никакви законно установени разрешителни разпоредби за 

правото на стачки. От 1872 година обаче, когато съответната забрана е била отменена, 
работниците упражняват правото си на стачки. Регулирането на стачките се осъществява от 
прецедентното право, както и от едно важно решение на Върховния съд през 1986 година, 
което признава правото на договаряне и предприемане на колективни действия, съгласно чл.6 
(4) от Социалната харта на Съвета на Европа. Това решение е важно с това, че признава други 
форми на стачни действия освен чисто политически стачки и така декларира, че Хартата влиза 
в сила, ако не е в противоречие с националното законодателство. 

“Различните форми на стачни действия не са забранени в Холандия. По този начин така 
наречената “италианска стачка”, забавяне на производството, бойкоти и бойкотиране на 
продукти, освен стачките, мога да бъдат законни форми на стачни действия. Няма 
направени юридически разграничения между законността на различните форми на стачни 
действия. Законосъобразността на различните форми на стачни действия се обсъжда в 
съда чрез прилагане на сродни основания и забрани”. 
“….стачните действия се причисляват към колективните действия на работници, целящи 
да защитават искания, отнасящи се до условията на труд и отношенията между работници 
и работоатели.” Правото да се предприемат стачни действия не е ограничено само до 
профсъюзите. Законноста на стачните действия се решава от съдилищата в зависимост от 
отделния случай; на практика обаче профсъюзната подкрепа увеличава шансовете съда да 
приема стачката за законна.” 
Стачките би следвало да бъдат предприемани като последна мярка (ultima ratio) и да 

бъдат пропорционални на исканията. Друг важен принцип е презумпцията за законност, която 
гласи, че всяко стачно действие се счита за законно, докато не се реши друго от съда. Това 
означава, че кратки стачки, дори такива, които не са легални, могат да бъдат осъществявани по 
силата на презумпцията за законност без страх от санкции. 

Колективни споразумения 
Сключването на колективните споразумения включвазаделжение за решаване на 

споровете по мирен път, което може да бъде частично (отнасящо се до въпроси, третирани в 
споразумението) или пълно (забраняващо всякакви стачни действия по време на действието на 
споразумението). Колективното споразумение обвързва подписалите го страни. 

При липса на законови разпоредби, клаузи, отнасящи се до стачни действия могат да 
бъдат намерени в колективните споразумения. 

Повечето колективни споразумения съдържат клауза за решаване на споровете по мирен 
път, ето защо стачките се считат за незаконни по време на тяхното действие. Когато правото на 
стачки не е регулирано по друг начин от закона, съдът е склонен да ги приема за законни, ако 
са използвани като последна възможност, когато контактите са прекъснати и усилията да се 
преговаря за ново споразумение очевидно са се провалили. 

По закон не се изисква писмено уведомление или допитване до членовете, въпреки че 
обикновено се връчва такова 2-5 дни предварително, като с това се потвърждава ultima ratio 
характера на стачните действия. Ако се организират допитвания, изискуемото мнозинство 
може да бъде дори 75%. 

Арбитраж и посредничество 
Холандия няма законоустановена система на арбитриране и посредничество в частния 

сектор. Индивидуални спорове се разглеждат в гражданските съдилища, работниците могат да 
отнесат стачните действия към Председателя на окръжния съд, който ще установи тяхната 
законосъобразност. Фондацията на труда, бипартитна частна правна фондация, важна за 
холандското социално партньорство, предоставя услуга под формата на списък на 
безпристрастни преговарящи, които могат да поемат функциите на арбитри и посредници. Тази 
форма на арбитраж и посредничество е много рядка и не е институционализирана. 



Санкции 
Стачките не прекратяват автоматично трудовият договор, а само го преустановяват 

временно. Санкциите могат да бъдат приложени, само след като съдът е обявил определени 
стачни действия за противозаконни или налага времеви ограничения. От гледна точка на такова 
съдебно решение работниците могат да бъдат освободени на базата на сериозно основание и 
синдикатите могат да бъдат принудени да заплатят дневните глоби. В случай на нарушаване на 
задължението за решаване на споровете по мирен път, синдикатите могат да бъдат подведени 
под отговорност за нанесени от стачните действия щети. 

“Обикновено работодателят не може да предявява претенции за нанесени щети от 
отделните стачкуващи или от синдиката, отговорен за стачните действия. В случай на 
незаконни стачни действия, работодателят може да предяви иск за решение на съда за 
прекратяване на стачката и след това има право да иска обезщетение за нанесени щети. 
Нарушаването на клаузата за решаване на споровете по мирен път от колективното 
споразумение води до естествени договорни задължения на страните по него, но все още 
въпросът рядко се отнася до съда.” 
Обществени дейности 
Закон от 1903 година, обявявящ стачките на държавни служители за наказуемо деяние, 

беше отменен през 1980 година. Тъй като няма законустановени разрешителни разпоредби, 
правото на стачки на държавните служители се регулира от прецедентното право в рамките на 
ограниченията, произтичащи от Европейската социална харта. Всъщност, стачките в 
обществените дейности се оценяват по същите критерии, както и стачките в частния сектор 
(насочени към условията на труд, ultima ratio, пропорционални форми на действия). През 1984 
година беше създадена Консултативна и арбитражна комисия, за да дава препоръки и да издава 
задължителни за страните решения по спорове между правителството и националните 
синдикати в сферата на обществените дейности (тоест държавните служби). Арбитражът трябва 
да бъде поискан от двете страни; всъщност, той никога не е бил ползван поради отказ на 
правителството. 

“В Холандия не се прави разграничение между основни и неосновни дейности по 
отношение на правото на стачки. На практика обаче, във връзка с чл.31 от Социалната 
харта на Съвета на Европа, правото на стачки може да бъде обект на ограничения ”…, 
такива, предвидени в правото и необходими в демократичното общество, за да защитават 
правата и свободите на другите граждани или за защита на обществените интереси, 
националната сигурност, общественото здраве или морал”. 
Трябва да бъде направено важно разграничение между “обществени” служители, които в 

действителност са държавни служители, работещи в държавните служби и работници в “полу” 
обществените дейности, които са наети с трудов договор. Едновременно с това, работодателите 
от “полу” публичния сектор са юридически лица, съгласно частното право. 

“Няколко форми на колективни действия са ясно забранени съгласно прецедентното 
право, такива като частични стачки …. Стачката не трябва също да излага на опасност 
основни обществени дейности като снабдяване с електричество или питейна вода. …. 
Ясно е от прецедентното право, че [….] ще бъде издадено съдебно разпореждан,е когато 
стачката продължи прекалено дълго време, тъй като след това тя може да причини 
непропорционални щети на трети лица. Съдът взема също под внимание дали неотдавна 
са провеждани и други стачки, които влияят върху същия работодател. Така че 
синдикатите са разработили стратегия за щафетна стачка. Организират се кратки стачки, 
които се местят от отдел в отдел и от град на град”.  
Този вид стачка, изглежда, се използва относително често, вижте например серията от 

“щафетни стачки” в сектора на здравеопазването, довела до отказването на стотици операции, 
поради затварянето на операционните. 

Енергетика 
Правото на стачки в електроенергийния сектор е предмет на общите разпоредби, 

обяснени по-горе, въпреки че същността на предоставяната услуга предполага по-стриктни 



изисквания за пропорционалност на действията. Синдикатите обаче, са се приспособили като 
прибягват до щафетни стачки.Имайки предвид, че колективните споразумения са важен 
източник на трудовото право, ще бъде полезно да се отбележи, че AbvaKabo/FNV, предложен 
да замести единичното колективно споразумение за енергийните и комунални фирми с 
триединна структура, състояща се от споразумения за цялата група от сектори, отделни сектори 
и споразумения на фирмено ниво. 

През януари 1993 година 70 работници от електроцентралата Hunze (EPON, EGD) 
вдигнаха стачка, първата стачка провеждана в електроцентрала в Холандия. Стачката започна, 
когато работниците от неделната нощна смяна отказаха да пуснат съоръженията на 
електроцентралата след рутинното спиране в края на седмицата. Клиентите обаче, не усетиха 
от стачката, тъй като централното управление на електропроизводителите направи 
преразпределение на електроснабдяването. 
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7.11. ПОРТУГАЛИЯ 
Регулиране правото на стачки 
Правото на стачки е защитено от Конституцията (Член 57). Тя не само защитава правото 

на стачки, но и специално забранява локаут на работодателите. Централната роля на 
Конституцията почива на факта, че конституционно защитените права на стачки не могат да 
бъдат ограничени от закони или разпоредби от по-ниско ниво. 

Законодателството от 1977 г. (Law 65/77), допълнено през 1992 г. (Law 30/92) осигурява 
по-подробни разпоредби относно правото на стачки. 

Според португалското законодателство, няма разграничение между първични и вторични 
(солидарни - б.пр.) действия, а Конституцията забранява закони, които може да ограничават 
обхвата от проблеми, предмет на стачни действия. Член 57 (2) на Конституцията гласи: 
“Работниците имат компетенция за определяне областите на интереси, които могат да бъдат 
защитавани чрез стачка, и тези области не могат да бъдат ограничавани от закона.” 

Очевидно стачките трябва да се съобразяват със законовите норми, но единственото 
друго ограничение върху тях е, че чисто политическите стачки са незаконни. Ако причините за 
“политическа” стачка обаче, съществуват едновременно с икономически и социални интереси, 
стачката вероятно ще бъде законна. 

Въпреки че колективните споразумения може да включват клауза за задължително мирно 
решаване на споровете за срока на тяхното действие, това не предотвратява стачни действия. 
Разрешено е при правен конфликт (тоест при различна интерпретация на споразумението от 
работниците), но не и при опит на синдикати за нова интерпретация на ясна клауза от 
споразумението. Тази правна област е противоречива поради възможни ограничения на 
конституционно защитеното право на стачки. 

Процедури 
Не е задължително правото на стачки да бъде упражнявано само чрез синдикати. На 

работни места, където обединяването в синдикати е по-малко от 50%, работниците имат право 
самостоятелно да вземат решения за стачни действия.  

Има много малко процедурни правила за стачни действия. Допитването не е 
задължително за синдикатите, за да обявят стачка. Необходимо е да бъде дадено известие на 
работодателя в писмена форма или публично чрез медиите пет дни преди стачните действия (10 
дни в обществените дейности). Веднъж предизвестен, работодателят няма право да наема 
работници, заменящи стачкуващите. 

На работни места, където само малцинството от работниците са обединени в синдикати, 
работниците също могат да предприемат стачни действия. Но те трябва да проведат допитване. 
Най-малко 51% от засегнатите работници трябва да присъстват на срещата за допитване и 
болшинството трябва да гласуват “за”. След това трябва да бъде изпратено известие. 

Няма предвидени санкции за законните стачки, въпреки че незаконните правят 
синдикатите и стачкуващите уязвими за искове за щети. 

Задължения на работниците по време на стачки 
По време на стачки синдикатите са задължени да са осигурили достатъчно “покриване”, 

за да запазят предприятията и услугите незасегнати. Това е естествена последица от забраната 
работодателите да наемат “заменяща” работна ръка по време на стачки. Има специални 
изисквания за държавните служители. 

Обществени дейности 
Военни и волнонаемни служители в армията нямат право да стачкуват (Член 13 от Закон 

65/77). Държавните служители, общо взето, имат същите на стачки както другите работници. 
Те, обаче, са предмет на някои ограничения във връзка с основните дейности. 

Енергетика 



По принцип, правото на стачки на работниците е еднакво където и да работят те. Законът 
за стачките, обаче, поставя някои ограничения за тези, които работят в основните дейности, 
основаващи се на това, че правото на стачки понякога може да бъде в конфликт с други права. 

Промяната в закона от 1992 година е направена, за да се осигури поддържането на 
известен “минимум дейности”по време на стачка. 

Член 8 от закона прави синдикатите и работниците отговорни за поддържане на 
минимално ниво на основните дейности, от жизнена необходимост за обществото. 

Не съществува дефиниция на “жизнена необходимост”. Законодателят, обаче, е направил 
списък от сфери като примери за тези области, считани като ангажирани с дейности, 
предназначени да посрещнат жизнените потребности на обществото: 

 пощенски услуги и телекомуникации; 

 медицински, болнични и фармацевтични услуги; 

 обществено здравеопазване, включително погребални услуги; 

 енергиен сектор и минно дело, включително доставка на горива; 

 водоснабдяване; 

 пожарна охрана и 

 транспорт на пътници и транспорт на живи животни и бързоразвалящи се хранителни 
продукти и стоки, с основно значение за националната икономика. 

На практика, главните стачки, засягащи проблеми за поддържането на минимум 
дейности, са били в сферата на обществения транспорт, на производството и разпределението 
на енергия (газо- и електроенергиен сектор) и водоснабдяване. 

Съществуват голям брой проблеми в това законодателство: 
 Кой е оторизиран да определя дейностите, които трябва да се продължи да се 

осъществяват по време на стачка? 

 Кой би трябвало да подбере определените работници, необходими да осъществяват тези 
дейности? и 

 Какви законови норми (правила) са определящи за осъществяване на работата по 
осъществяване на минималните дейности? 

Съвременните правни разбирания са, че работодателят е този, които има правото да 
направлява работата и има задължението да заплаща на работниците, които осъществяват 
минимума дейности. 

При вземането на решение кои дейности следва да бъдат осъществявани и подбирането 
на работниците за това, законодателят е приел като отправна точка Италианското 
законодателство. Като пръв пример, минимумът дейност може да бъдат определени от 
колективното споразумение или от споразумение с представители на работниците. Ако не 
съществува такова споразумение, преди да бъде изпратено предварителното уведомление, 
Министерството на труда и социалната сигурност събира представители на работниците и 
работодателите за преговаряне за постигане на споразумение за необходимите мерки за за 
осигуряване на тези дейности. Ако това не се постигне до петия ден след предварителното 
уведомление за предвидената стачка, определянето на дейностите и мерките, които следва да 
осигурят осъществяването им се прави от съответния министър. Представители на работниците 
трябва също да изберат определени работници най-малко 48 часа преди започването на 
стачката. Ако те не го направят, работодателят прави този подбор. 

Ако, както често се случва, синдикатите откажат да съдействат за осигуряването на тези 
основни дейности, тогава стачката е противозаконна. Или поне участието в стачката на тези 
работници, които са определени да изпълняват въпросните дейности, се счита за 
противозаконно и те стават обект на законовите разпоредби, отнасящи се до незаконните 
стачки. 



При този сценарий, включващ неосъществяването на дейности, считани за жизнено 
важни за общността, законодателят има възможност да приложи специални мерки, за да 
осигури осъществяването на тези дейности. Веднъж установено, че задълженията, произтичащи 
от Член 8 не се изпълняват, правителството може да постанови гражданска мобилизация на 
стачкуващите. 
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7.12. ИСПАНИЯ 
Регулиране на правото на стачки 
След ерата на фашизма свободата на сдружаване, както и по-специфичните профсъюзни 

права се възстановяват с конституцията от 1978 г. Вследствие на това, Постановлението за 
свобода на профсъюзните организации дава това право както на колективни, така и на 
индивидуални работодатели; това право се дава и на държавните служители. То включва 
правото на профсъюзна дейност, в частност правото на колективно договаряне, правото на 
стачки, на предложение за стачни действия, на излъчване на кандидати за профсъюзни лидери 
и правото на формиране на профсъюзни браншови подразделения. Асоциациите на 
работодателите разполагат с по-голяма свобода. 

Правото на стачки е установено като “фундаментално право” с конституцията от 1978 г. 
Подробни указания за провеждането на стачни действия се дават в Декрета  за трудовите 
правоотношения от 1977 г., където на работници с трудов договор се дава право да стачкуват, 
както и на държавни служители, с изключение на съдиите, магистратите, прокурорите, а също 
така на полицейския и  военния персонал. 

Ефективната стачка е единственото позволено стачно действие в Испания. Това право 
имат профсъюзите, представителите на работниците или на профсъюзите, както и сдруженията 
на работниците. Неорганизираните стачни действия  следователно, се различават от 
официалните единственото по това, че стачкуващите нямат право на заплащане. 

“За да отговарят на закона за стачките, стачните действия трябва да отговарят на следните 
критерии: трябва целият трудов колектив, подписал трудовия договор изцяло да прекъсне 
работата си, решението за прекратяване на работния процес трябва да е взето с общо 
решение на всички работници или на техните представители.” 
Колективните споразумения 
Колективните споразумения биват: общоприложими трудови договори (които обхващат 

работниците със статут на такива), договори по силота на т.н. договорен закон (convenios 
impropios) и извън-законови договори (pactos). Въпросите, касаещи например,  комитета за 
изготвяне на колективното споразумение, уреждането на спорове или приложението на 
споразумението, както и клаузите за отказ от стачки, могат да представляват част от 
споразумението. Задължението за мирно решаване на конфликти, което се подразбира от 
колективно споразумение, не е валидно за конфликти вследствие интерпретация на въпроси, 
които са предмет на споразумението. 

Ако се сключи колективно споразумение, трябва да се избере съвместен комитет по 
приложението му. Той се занимава с всички въпроси, касаещи приложението и 
интерпретацията на споразумението; често към него се обръщат преди конфликтите да бъдат 
отнесени в съда. Някои колективни споразумения осигуряват арбитражни процедури, 
обикновено след неуспешна намеса на съвместния комитет. 

Процедури 
Преди да се стигне до Специалната процедура за решаване на трудовите конфликти 

(Proceso Especial de Conflictos Colectivos), задължително е да се премине през процедура на 
помирение и посредничество. 

“Специалните законови процедури могат да бъдат инициирани от синдикалните 
организации и представителите на работниците, както и от работодатели или 
представители на работодателите. Те са особено важни при решаването на конфликти, 
свързани с приложението и тълкуването на трудовия договор и са довели до голям брой 
прецеденти в закона за колективния труд в Испания” (eironline 2001c) 
Като алтернатива на тази легална процедура, през 1996 г. се подписва Решението за 

извънсъдебно  уреждане на конфликтите (Acuerdo de Solucion Extrajudicial de Conflictos 
Laborales, ASEC) – подписано от CC.OO и UGT, от страна на синдикатите, а от страна на 
работодателите – от CEOE и CEPYME. Това е едно многоотраслово споразумение, което дава 
едностранен достъп до посредник и двустранен достъп до арбитър. Процедурите се прилагат 



както при конфликт на интереси, така и при конфликти, при които работниците са извън 
територията на Автономната общност. По време на арбитраж не се допускат стачни действия. 

Предупреждение за стачка се връчва най-малко пет дни предварително – както на 
работодателя, така и на Министерството на труда. Синдикатите не са длъжни да проведат 
гласуване преди започване на стачката. Стачките се организират от стачен комитет, който 
координира действията и се стреми към решаване на конфликта. По време на стачката трябва 
да се извършва необходимото, за да функционират основните дейности, свързани с 
безопасността и поддръжката. Тези неща се решават предварително между стачния комитет и 
работодателя, а в случай на разногласия – от съда по трудовите спорове. Задължителен  
арбитраж по силата на испанския закон  може да се наложи тогава, когато продължителността 
на стачката или последствията от нея, причинени от отношението на страните, може сериозно 
да навредят на националната икономика (Указ за трудовите правоотношения – Закон от 1977 
г.). Във всеки случай, тази мярка е била прилагана рядко, и то само в частния сектор 

Санкции 
Законната стачка прекратява трудовия договор, не спира социалните осигуровки на 

работника и не дава право на работодателя да налага санкции. Работниците могат да бъдат 
заменяни, само ако не успеят да осигурят необходимата безопасност и поддръжка. Незаконната 
стачка или незаконното поведение по време на законна стачка могат да провокират 
дисциплинарни наказания, макар че участието в незаконна стачка не е достатъчно основание за 
уволнение. Незаконността на стачката не се решава предварително, а едва след като съдът я 
определи като такава. Една незаконнастачка  може да доведе до присъждане на обезщетения, 
макар това рядко да се е случвало в Испания. 

Прави се разграничение между държавните служители, които са защитени от статута на 
обществени работници, под закрилата на административния закон и такива, които са под 
закрилата на обществения закон. Макар Наредбата за свободата на профсъюзите да се прилага 
и за двете категарии, съществуват определени ограничения. 

Обществени дейности 
Общо взето, синдикалната дейност в обществените дейности е ново явление в Испания, 

тъй като доскоро той е бил управляван едностранно. През 1984 г. едностранното регулиране е 
заменено с колективно договаряне. Съществуват обаче две важни ограничения: въпросите, 
които се договарят, трябва да са дефинирани предварително, а в случай че преговорите се 
провалят, правителството има правото едностранно да реши какви ще бъдат условията и 
заплащането.”. Обявяването през 1987 г. на Закона за представителството на държавните 
служители позволява на синдикатите от обществените дейности да проведат първите избори 
през 1987 г., с които се дава относително надмощие на CSIF, CC.OO. и UGT. 

Правото на стачки е ограничено в основните държавни дейности. Законодателството 
постановява, че по време на стачка или други форми на трудови спорове трябва да се 
поддържат минималните обществени дейности. 

“Макар и да няма предварителна дефиниция, в съдебната практика за основни дейности 
се смятат тези, които засягат или изпълняват конституционни права и интереси. Досега 
услугите, считани за основни, са  в общи линии транспортът (магистрали, железопътни 
линии, метро, пристанища, основни маршрути на пътната мрежа), комуникациите (пощи 
и телекомуникации, телевизия, телефони), енергетика (горива, бензиностанции), 
здравеопазването (болници и здравно осигуряване), образованието (държавните 
образователни институции, с изключение на университетите), както и културата ( музеят 
Прадо)” 
Във връзка с развитието на трудовите въпроси в обществените дейности през 80-те 

годинитрябва да се споменат два важни момента. От една страна, редица решения на 
Конституционния трибунал извършват революция във вземането на решения по отношение на 
стачките в обществените дейности. Нормативните органи се превръщат в независими 
обществени или частни институции, които трябва да се съобразяват с определени законови 
ограничения. От друга страна, по дефиниция обществените дейности са обвързани със 
задължението или гарантирането на основните човешки права. В резултат на тези развития, 



властите трябва да преценяват всеки отделен случай и да дават изчерпателни обяснения за 
връзката между правото на стачки и основните човешки права. 

Испанската система по същество обръща логиката на френската система, разгледана по-
горе: в рамките на определени ограничения децентрализираните власти са тези, които 
отговарят на понятието обществени дейности (Конституционният трибунал постановява, че 
производствената дейност не може да се счита a priori за основна) и да дават подробни 
аргументи за принципите на вземане на решение. 

Колективните споразумения в държавния сектор имат определени характеристики. Те се 
регулират от Наредбата за представителство в обществените дейности от 1987 г. Въпросите, 
свързани с държавните органи се разглеждат в ‘acuerdos’ и трябва да бъдат одобрени от тези 
органи преди да влязат в сила; ‘pactos’ разглеждат всички останали случаи и имат незабавен 
задължителен характер. 

Какво точно означава поддържане на минималните функции на основните дейности се 
решава или от колективния трудов договор, или чрез вътрешен правилник на синдиката, както 
и от властите – чрез постановление, който гарантира  минималното функциониране на 
дейностите. Последната алтернатива е много по-разпространена, отколкото саморегулирането. 

“Поради тяхната изключителна важност за стачните действия, тези постановления често 
предизвикват апелиране пред съда, най-често поради факта, че наложените мерки 
включват голям брой работници и че не се обръща голямо внимание на предложенията, 
направени от профсъюзите”. 
Обжалването пред съда на разпоредбите за поддържане на дейностите по време на стачка 

се урежда с административни мерки. По този начин законните, както и извънзаконните 
решения на споровете, споменати по-горе, не се прилагат за основните дейности. В случай на 
стачка, трябва да се връчи предупреждение на работодателя и на министерството на труда  най-
малко 10 дни предварително (за разлика от частния сектор, където този срок е 5 дни) 

Така, на практика, обхватът на договаряне в обществените дейности, както и на 
възможностите за провеждане на стачни действия, са доста ограничени. Доколко действително 
са ограничаващи, става ясно от редица конфликти в близкото минало.  

Така например, през юни, 2001г., профсъюзите организират демонстрация, частично 
прекъсване на работния процес, както и 24-часова ефективна стачка в телекомуникационния 
сектор, тъй като преговорите за прекалено опасните условия на работа, не довеждат до 
решаване на проблема.  Въпреки спазването  на гаранциите на стачкуващите за минимално 
поддържане на дейността, Министерството на науките и технологиите осигурява минимална 
основната дейност на телефонния информационен център на Atento T elecomunicaciones, която 
е дъщерна на Телефоника. 

“Тъй като тази министерска заповед не може да бъде отнесена до никоя друга компания, 
тя е критикувана от синдиката, с аргумента, че засяга правото му на стачки.” Всъщност, налице 
е явно противоречие, тъй като правото на стачки е ограничено от разпоредбите на основните 
дейности, докато в същото време секторът никога не е бил регулиран, а “правителството играе 
посредническа роля да гарантира качеството на услугите, стандартите и разумната цена.” 
Правителството отказа и да поеме отговорност за банкрута на компания, дъщерна на 
Телефоника. Като реакция на стачките в железопътната компания RENFE, чията първа цел е 
получаването на производствен бонус, компанията и Министерсвото но развитието поставят 
изисквания за поддържане на дейността (и предприемат дисциплинарни санкции за 
нарушителите), които изисквания стават обект на протест от страна на синдиката. По време на 
испанския протест, като част от европейския “петролен” протест през лятото на 2000 г., 
полицията отменя затварянето на бензиностанциите и налага поддържане на дейността. Тези 
примери показват, че това е една оспорвана процедура, но основният консенсус за това кои 
дейности да се считат за основни, е налице. 

Енергетика 



Тъй като енергетиката (горивата, бензиностанциите) се счита за основна обществена 
дейност, няма причина производството и разпределението на електричество да се изключват от 
дефиницията.  

Всъщност едно решение на Конституционния трибунал от 1992 г. счете за 
неизчерпателно правителствено постановление, в което електроразпределението се обявява за 
функция от основно обществено значение и се изброяват областите на дейност, които трябва да 
се поддържат. Проблемът не е в определянето на електроразпределението като основна дейност 
и изброяването на минималните области на обслужване, а в отсъствието на по-подробно и 
конкретно обосноваване на предимството  и/или нарушаването на правото на стачки и 
основните права на индивида. 
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7.13. ШВЕЦИЯ 
Регулиране на правото на стачки 
Чл. 2:17 от шведската конституция гласи, че “сдруженията на работниците и 

работодателите имат правото да предприемат стачни действия в рамките на разрешеното от 
закона или от трудовия договор”. Това означава, че правото на стачни действия от страна на 
работниците принадлежи единствено на синдикатите. Отделните работници нямат 
самостоятелно право на стачни дeйствия. 

Колективните споразумения 
Основното споразумение, което служи за модел  на пазара на труда, е сключено между  

Шведската конфедерация на работодателите и Шведската конфедерация на профсъюзите. То се 
нарича Saltsjöbaden и е подписано на кръгла маса в Гранд Хотел в Saltsjöbaden 1938. Основните 
му положения все още са в сила. 

Най-важният законов текст, който регулира пазара на труда е Законът за взаимно 
договаряне на работното място (MBL). Този закон регламентира колективните споразумения и 
задължението за мирно решаване на проблемите на работното място.  

Раздел 41 постановява, че докато е в сила колективното споразумение, са забранени 
стачни действия, насочени към промяна на споразумението или неговото тълкуване. 

Законът забранява и за стачни действия, които подкрепят друга страна, която от своя 
страна няма право на стачни действия поради законова или договорна причина. С други думи., 
когато първичната стачка е законна, стачките от солидарност и блокадите са позволени, стига 
да са в съответствие със синдикалните процедури.  

Прецедентното право също има голяма тежест в Швеция. Решенията на Съда по 
трудовите спорове се използват като прецеденти. 

Процедури 
Тъй като правото на стачни действия принадлежи на профсъюза, на практика само 

стачките, организирани от национални организации на труда са законни. 
Организациите, които предприемат стачни действия, са длъжни да дадат седемдневно 

предизвестие на ответната страна и на Националната помирителна служба. Неспазването на 
това изискване не прави стачката незаконна, но може да доведе до други щети, определени от 
Съда по трудовите спорове. 

Посредничество, помирение и арбитраж 
При конфликт между организации на работници и работодатели, Службата за национално 

помирение има правомощията да назначи договарящ посредник, ако това може да помогне за 
решаване на спора. Това се прави, когато поне една от страните не е удовлетворена от 
решаването на конфликта. Такъв посредник правителството може да посочи и при големи 
конфликти. 

Ако и чрез посредничеството на помирителя не се постигне разрешение на конфликта, 
той може да посочи арбитражно лице. Като последна мярка може да се назначат официални 
арбитражни процедури. 

Няма законоустановен арбитраж. Като последна институция парламентът има властта да 
прокара законова мярка, за да разреши трудов спор, който може да има сериозни последици от 
гледна точка на обществото. 

Тази процедура е изключително рядка и е прилагана само в няколко случая. 
Санкции 
Не се предвиждат санкции за законните стачни действия. При незаконни стачни действия, 

организацията, която ги е предизвикала, носи отговорност и за нанесени щети. При наличие 
едновременно на икономически и неикономически щети, обезщетенията могат да са значително 
по-големи от причинените загуби. 



Индивидуалните работници не могат да бъдат подвеждани под отговорност за участие в 
законни действия, но могат - ако те са незаконни. 

Обществени дейности  
Ограниченията на правото на стачки на държавните служители е премахнато през 1976 г 

от MBL.  
Според общите споразумения в обществените дейности, самите синдикати са се 

съгласили за забрана на стачки “за определени професионални групи, които са необходими за 
функциониране на обществените услуги” 

Енергетика 
Не съществува конкретна информация за отрасъла на електроенергетиката. 
Шведската конституция дава право на правителството да гласува закони, които да 

прекратяват временно конфликт, ако той нанася щети на обществото. Това се е случвало само 
веднъж през 1971 г. 
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7.14. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Регулиране на право на стачки 
Във Великобритания няма законоустановено право на стачка. 
Законното право на стачкуване и предприемане на други стачни действия е базирано на 

законоустановени имунитети по задължения от общественото право.   
За да имат имунитет, стачните действия трябва да се предприемат “в предвиждане на 

задълбочаването на трудовия конфликт”. “Трудов конфликт” се дефинира като “конфликт 
между работници и техните работодатели, отнасящ се изцяло или главно до една или повече” 
позиции, изброени в законодателството (TULRCA 1992). 

Това включва например “условия и срокове на работа” и “прекратяване или прекъсване 
на работа”. По този начин спор между работници и техните работодатели за условията на 
работа би бил защитен от закона. 

Има обаче проблем с тази дефиниция. Работниците, които предприемат действия срещу 
работодателите по решение на ръководителя на групата могат да се окажат извън закона, тъй 
като техния пряк работодател може да не е страна по решението. 

По същия начин работниците от обществените дейности, предприемащи действия срещу 
приватизацията на техните поделения, могат също да се окажат извън закона, тъй като не са в 
“трудов конфликт” с никого. Това би могло да се определи като политическа стачка.  

В допълнение, въпреки че стачните действия мога да отговарят на дефиницията за трудов 
конфликт, те ще се ползват с имунитет, само ако профсъюзът вземе под внимание изчерпателно 
гласуване и акцентира на клаузите, които са се усложнили от тяхното въвеждане през 1984 г. 
Правени са някои подобрения на закона за трудовите отношения след 1997 г. и изборите за 
Лейбъристко правителство, но клаузите относно провеждане на гласуване и оповестяване са 
все още доста усложнени. 

Всички форми на солидарни действия продължават да бъдат незаконни, в чисто 
нарушение на международните закони според  Конгреса на профсъюзите. 

Колективните споразумения във Великобритания не са задължителни по закон. 
Помирение и арбитраж 
Кодексът за професионално поведение на правителството поставя изискванe за 

съгласувани процедури, които, формално или не, могат да доведат до разрешаване на 
конфликта без да е необходимо предприемане на стачни действия, както и за търсене на други 
средства за разрешаване на конфликта, например съдействие от Службата за консултации, 
споразумения и арбитраж (ACAS). 

В раздел 16 и таблица 5 на Закона за трудовата заетост, един от факторите, които се имат 
предвид при вземане на решение дали уволнението на стачкуващ работник е неправилно след 
първоначална 8-седмична защита, е дали работодателят или профсъюзът са спазили всички 
колективни или други споразумения и/или дали безпричинно са отхвърлили молба за 
помирение. 

Службата за консултации, споразумения и арбитраж е основният орган при уреждане на 
споразумения и арбитраж. Тя е независим обществен орган и в някои случаи заема коренно 
различно становище по трудови отношения, от това на правителството. Нейна задача е 
подобряване на трудовите отношения във Великобритания. Основна част от работата на 
Службата за консултации, споразумения и арбитраж са индивидуалните помирания. 
Арбитражът е само относително малка част от нейната работа, главно защото няма власт да 
арбитрира без  съгласието на двете страни. 

Централната арбитражна комисия първоначално е имала широк диапазон от пълномощия. 
Повечето от функциите й обаче са премахнати през 1980 г. Сега нейната роля е ограничена до 
доброволен арбитраж, който не е задължителен, но обикновено се приема. 

Подготовка за гласуване на стачни действия 



Профсъюзът е задължен да осигури “такава информация, известна на съюза, която би 
помогнала на работодателя да планира и да представи на вниманието на работниците 
информация, за да бъде гласувана”. Това не означава, че се изисква изрично от профсъюза да 
обяви имена на отделните хора, но се изисква информация за броя, категорията или работните 
места на засегнатите работниците, когато тази информация е известна на профсъюза. Алинея 14 
от новия Кодекс посочва примери за типа на информацията, която се изисква: 

„…например [информация] каквато е уместна, да му даде възможност [на работодателя] 
да предупреди своите клиенти за вероятността от прекъсвания, така че да могат да 
направят алтернативни уговорки, или да предприеме стъпки за подсигуряване на здравето 
и безопасността на работници си или обществото, или да предпази оборудването, което в 
противен случай би могло  да понесе щети, или да бъде спряно, или оставено без 
наблюдение…” 
Дадените горе примери биха могли добре да послужат като проверка на работодателите и  

ако е дадена недостатъчно информация да се подсигури всяко от тези последствия, 
работодателите могат оспорят валидността на гласуването. 

Известие за провеждане на гласуване трябва да бъде получено от работодателя не по-
късно от седем дни преди началото на гласуването. Освен това, образци от бюлетините за 
гласуване трябва да се получат от работодателя не по късно от три дни преди започване на 
вота. 

Текстът, който трябва да се отпечата на всяка бюлетина е: 
„Ако вземете участие в стачка или други стачни действия, вие може да сте в нарушение 
на вашия трудов договор. Ако бъдете уволнен за участие в стачка или други стачни 
действия, които са обявени официално и в този случай са законни, уволнението ще бъде 
неоснователно, ако влезе в сила преди изтичане на осем седмици след като сте започнали 
участие в действията и, в зависимост от обстоятелствата може да бъде неоснователно и 
след този период.” 
Санкции 
Не съществуват законови принудителни средства, които да върнат стачкуващите на 

работа, но съществува законова база за заплаха за уволнение при дадени обстоятелства. 
Стачкуващите, взели участие в законна стачка, могат да бъдат уволнени след осмата 

седмица от началото на стачката. Това произлиза от лошата формулировка на Закона за 
трудовите отношения, целящ да спре безцеремонните уволнения на стачници, участвали в 
законна стачка. Формулировката е такава, че работодателите не могат да уволняват 
работницистачкуващи през първите осем седмици от законна стачка. Това се е изтълкувало от 
съдилищата в смисъл че е позволено да уволняват след осмата седмица от начало на стачката. 

При незаконни стачки, стачниците и/или техният профсъюз могат да загубят имунитета 
си от съдебно преследване и профсъюзът носи отговорност до конфискуване на фондовете му. 

По закон в отговорностите на профсъюза влиза отговорността за стачки, които могат да 
се разгледат като “неофициални” по техните правила. Работници, които са уволнени, докато 
участват в неофициални стачни действия, нямат защита срещу несправедливи уволнения, освен 
ако са били избрани поради конкретни прояви, свързани със здравето и безопасността, или на 
основание бременност или майчинство. 

Обществени дейности 
Личния състав на полицията и въоръжените сили не могат да предприемат стачни 

действия. 
Със Закона за полицията от 1919 г. на полицията не се разрешава да се включва в 

профсъюзи и да участва в политиката. С разпоредбите на Закона на полицията е забранено да 
стачкува и трябва по всяко време да се подчинява на законни заповеди, дадени от висши 
служители. 

Търговският флот има ограничение на правото на стачки, докато е в открита море. 



Здравните работници  и тези със сходни професии като цяло приемат политика на 
осигуряване на неотложна помощ по време на стачка. Това не е законово задължение, въпреки 
че ако откажат да осигурят такава помощ (или дори когато не предлагат да осигурят такава 
помощ), държавата прибягва до използване на войска. Така е процедирано при споровете на 
пожарникарите. 

Енергетика  
Не съществуват специфични законови ограничения за стачни действия на работниците от 

основните дейности (други, освен по-горе изброените) и няма специфични законови 
постановки, свързани със стачките в енергетиката. Правителството може да използва 
извънредни пълномощия и въпреки че не съществуват правни гаранции за консуматорите, 
правителството може да използва тези пълномощия на основание Закона за извънредните 
пълномощия и да изпрати войска, за да осигурят работата на електроцентралите. Независимо от 
това е мнаго малко вероятно работниците от енергетиката да спират захранването на болници и 
други спешни служби. 

Извънредно положение може да бъде обявено, когато възникнали събития или 
предстоящи да възникнат, биха застрашили основни елементи на живота, т. е. снабдяването с 
храна, вода, гориво, светлина и транспорт. Тези правомощия се съдържат в Закона за 
извънредните пълномощия от 1920 г. (който е поправен от Закона за извънредните пълномощия 
от 1964 г.). 

Извънредно положение може да бъде обявено за не повече от един месец, но 
продължение на периода може да се обяви преди или в края на месеца. Парламентът трябва да 
бъде уведомен за обявяването и ще бъде свикан, за да го направи, ако в момента не е в сесия. 

По време на извънредно положение наредбите могат да се изготвят според процедурите 
'Ред в съвета'. Това може да не налага задължителна военна служба  или промишлена 
мобилизация, нито ограничаване правото на стачки. 

Тези разпоредби трябва да бъдат одобрени с решение от двете камари на парламента в 
рамките на седем дни от представянето им пред парламента. Парламентът може също да 
допълва, изменя или анулира наредби.  

Според раздел трети на Закона за енергетиката от 1976 г. правителството може  да бъде 
упълномощено с изключителни права да контролира снабдяването с гориво в страната. Ако се 
възползват от тези си права, министрите биха могли да наредят на петролните компании да 
насочат бензиностанции, които да осигуряват гориво само за спешните и основни дейности. 

Дейностите, определени като “основни” включват: болници, училища, обществен 
транспорт, транспорт за доставка на храна. Законът позволява военна намеса и датира от 1976 
г., като следствие от петролната криза на ОПЕК през 1974 г. В същото време миньорските 
съюзи отказват да работят извънредно в спор за заплащането. Това накрая е довело до сваляне 
на тогавашното правителство на Консерваторите. Законът замества законодателството от 1973, 
като прави пълномощията за управление на криза на постоянно разположение. Първоначално 
се е изисквало годишно одобрение. 

Министрите могат също да използва армията в помощ за пренос на гориво или да 
подсигурят достъп до определени за целта складове за гориво, или чрез Закона за военна 
помощ, предоставяна от въоръжените сили на цивилните власти, или чрез Закона за 
извънредните пълномощия от 1920 г. 

Поправките на Закона за извънредни пълномощия от 1964 г. позволиха да бъдат 
използвани войници през 1977 г. и 1979 г., за осигуряване на противопожарна охрана и 
линейки, като се използва тяхно оборудване без да е необходимо обявяване на извънредно 
положение. Така или иначе, когато е ясно, че армията ще трябва да реквизира собственост, 
трябва да се обяви извънредно положение. 
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ПОЗИЦИЯТА НА КТ “ПОДКРЕПА” 
В предишни брошури подробно е изразявана позицията на КТ „ПОДКРЕПА” във връзка с 

привеждане на националното законодателство в съответствие с принципите на 
Международната организация на труда (МОТ) и наложилата се практика в националните 
законодателства на страните-членки на ЕС. 1

Тук ще посочим само Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане 
на колективните трудови спорове, внесен в края на 2003 г. в Народното Събрание от 
Министерския Съвет и Становището на КТ „ПОДКРЕПА” по него. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект! 

ЗАКОН 
за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните 

трудови спорове 
(обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. и доп., бр. 27 от 1991 г., бр. 57 от 2000 г., и бр. 25 от 

2001 г.) 

§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата “работници” се добавя “и служители”. 
2. В ал.2 след думата “работниците” се добавя “и служителите”, а думата 

“професионални” се заменя със “синдикални”. 

§ 2. Член 2 се изменя така: 

“Чл. 2. Този закон се прилага и при уреждането на колективни трудови спорове между 
работници, служители и работодатели-български, чуждестранни или смесени 
предприятия  в страната, както и български предприятия в чужбина.” 

§3. В чл. 3 се правят следните допълнения: 

1. В ал.1 след думата “работниците” се поставя запетая и се добавя 
“служителите”. 

2. В ал. 2 след думата “Работниците” се добавя “и служителите”, а след 
думите “исканията си” се добавя “пред работодателя, като посочват”. 

3. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6: 

“(3) Страните по колективния трудов спор са длъжни да започнат преговори в 
срок не по-късно от 3 работни дни от предявяването на исканията по ал. 2. 

(4) Ако не е уговорено друго, срокът за провеждане на преговорите по ал. 1 е 
не повече от 30 календарни дни, считано от предявяването на исканията. 

                                                      
1 Виж. ПРАВО НА СТАЧКА. Основни принципи на Международната организация по труда 

(МОТ), действащото българско национално законодателство и адаптирането му с нормите на 
европейското законодателство и актовете на МОТ. Издание на КТ „ПОДКРЕПА”, София, 2002 г. 



(5) При провеждането на преговорите всяка от страните може да потърси 
съдействие за разрешаване на спора от организации на работниците и служителите 
и/или на работодателите, както и от Националния институт за посредничество и 
арбитраж (НИПА). 

(6) Непосредствените преговори между страните завършват с писмено 
споразумение или с протокол, в който се отразява, че по спора не е постигнато 
съгласие” 

§4. Членове 4, 4а и 5 се изменят така: 

 “Чл. 4 (1) Националният институт за посредничество и арбитраж съдейства за 
доброволното уреждане на колективни трудови спорове между работници и служители 
и работодатели. Той  е юридическо лице към министъра на труда и социалната 
политика със седалище София и с ранг на изпълнителна агенция. 
 (2) Националният институт за посредничество и арбитраж осъществява 
дейността си в съответствие с този закон и с правилник, утвърден от министъра на 
труда и социалната политика. 

 (3) Ръководни органи на НИПА са: 

1. надзорният съвет; 
2. директорът. 
(4) Надзорният съвет се състои от по един представител на представителните 

организации на работниците и служителите и на работодателите и двама представители 
на държавата, определени от министъра на труда и социалната политика. Когато броят 
на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите е 
различен, квотата на организациите с по-малък брой се допълва до квотата на 
организациите с по-голям брой по споразумение между съответните представителни 
организации. 

(5) Представителите на организациите на работниците и служителите и на 
работодателите по ал. 4 се определят от националните им ръководни органи. 

(6) Членовете на надзорния съвет избират от своя състав председател на 
ротационен принцип за срок от една година. 

(7) Надзорният съвет: 

1. приема правилник за организацията и дейността си; 
2. утвърждава програмите за дейността на института; 
3. одобрява проект на годишен бюджет, който се утвърждава от министъра на 

труда и социалната политика, и отчет за изпълнението му; 
4. приема правила за осъществяване на посредничеството и арбитража; 
5. приема критерии за подбор и утвърждава списъците на посредниците и 

арбитрите, изготвени по предложения на организациите на работниците и 
служителите и на работодателите, както и на държавата; 

6. обнародва правилата по т. 4 и утвърдените списъци по т. 5 в “Държавен 
вестник”. 

(8) Директорът на НИПА се назначава от министъра на труда и социалната 
политика след консултации с надзорния съвет. 

(9) Директорът: 

1. осъществява оперативното ръководство на НИПА и го представлява; 



2. внася в надзорния съвет: 

а) проекти на програми за дейността на НИПА; 
б) проект на бюджет и отчет за изпълнение на бюджета на НИПА; 

3. участва в заседанията на надзорния съвет със съвещателен глас. 

(10) Министерството на труда и социалната политика предоставя необходимите 
условия и материални средства за административното обслужване на дейността на 
НИПА; 

(11) Разходите за дейността на института се финансират от държавния бюджет и 
от други финансови източници. 

Чл. 4а. (1) Когато не се постигне споразумение по колективния трудов спор в 
срока по чл. 3, ал. 4, задължително се провеждат преговори с посредничество от 
НИПА освен в случаите, когато такова посредничество е било осъществено при 
преговорите между страните. 

(2) Процедурата по посредничество от НИПА се открива по искане на страните 
по колективния трудов спор или само на една от тях. 

(3) Когато процедурата е открита по искане на двете страни и те не са посочили 
посредник, както и в случаите, когато искането е направено само от едната страна, 
директорът на НИПА в срок 3 работни дни от получаване на искането определя 
посредник. 

(4) Посредничеството по ал. 1 може да продължи до 14 календарни дни, а по 
споразумение между страните и по-дълго, но не повече от 30 календарни дни, и се 
провежда по правила, приети от Надзорния съвет на НИПА. 

(5) Посредник по ал.1-4 може да бъде само лице, включено в списъка на 
посредниците по чл.4, ал.7, т.5. 

Чл.5 (1) По писмено споразумение между страните колективният трудов спор 
може да бъде отнесен за уреждане от едноличен арбитър или арбитражна комисия. 

(2) Едноличен арбитър или член на арбитражна комисия може да бъде само 
лице, включено в поименния списък на арбитрите по чл. 4, ал.7, т.5. 

(3) Едноличният арбитър се определя от страните. 

(4) Броят на членовете на арбитражната комисия се определя от страните. Всяка 
от тях посочва поименно равен брой арбитри, които избират за председател друго лице 
от списъка по чл. 4, ал. 7, т.5.” 

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се добавя “по правила, приети от надзорния съвет на НИПА”. 
2. Алинея 2 се отменя. 

§ 6. Член 8 се изменя така: 

“Чл. 8 (1) Посредник, едноличен арбитър или член на арбитражна комисия, 
който работи по трудово и/или по служебно правоотношение, има право на неплатен 
отпуск за времето, през което участва в уреждането на колективен трудов спор по този 
закон. Отпускът се зачита за трудов, съответно за служебен, стаж. 

(2) Страните по колективния трудов спор са длъжни да заплатят 
възнаграждение, предварително уговорено между тях и посредника, арбитъра или 



членовете на арбитражната комисия, както и всички други разноски за уреждане на 
спора. 

(3) Максималният размер на възнаграждението на посредника, арбитъра и 
членовете на арбитражната комисия се определя с акт на Министерския съвет.” 

§ 7. В чл. 10 след думата “работниците” се добавя “и служителите”. 

§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

“(1) Когато по колективния трудов спор не се постигне споразумение по чл. 3 и 
4а и по чл.5, ако е потърсен доброволен арбитраж, или работодателят не изпълни 
поетите задължения, работниците и служителите могат да стачкуват, като временно 
преустановят изпълнението на трудовите си задължения. 

(2) Решението за обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство от 
работниците и служителите в предприятието или поделението. От броя на работещите 
в предприятието или поделението към момента на вземане на решението се изключват 
отсъстващите поради отпуск независимо от неговото основание, командированите и 
отсъстващите по други обективни причини.” 

2. В ал.3 след думата “Работниците” се добавя “и служителите”. 

3. Алинея 4 се изменя така: 

“(4) При условията на ал. 2 и 3 работниците и служителите могат да обявят 
стачка от солидарност в подкрепа на стачка на други работници и служители.” 

4. В ал. 5 след думата “Работниците” се добавя “и служителите”. 

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 след думата “работниците” се добавя “и служителите, които участват 
в стачката”. 

2. В ал. 2 думите “стачкуващите работници” се заменят с “работниците или 
служителите, които участват в стачката”. 

§ 10. В чл. 13, ал. 2 след думата”работниците” се добавя “и служителите”. 

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата “Работниците” се добавя “и служителите”, а думите “с 
писмено споразумение” се заменят със “съгласно писмено споразумение”. 

2. В ал. 2 думите “предходната алинея” се заменят с “ал.1”. 

3. Алинея 3 се изменя така: 

“(3) Когато страните не постигнат споразумение по ал.1, въпросът се отнася 
пред НИПА. В срок 3 работни дни от получаване на искането директорът на НИПА 
определя едноличен арбитър или арбитражна комисия, съставена от арбитри, включени 
в списъка по чл. 4, ал. 7, т.5, които да разрешат спора по реда на чл.6.” 

§ 12. В чл. 16 се правят следните измененияи допълнения: 

1. В т.1 след думата “работниците” се добавя “и служителите”. 

2. Точка 2 се изменя така: 

“2. когато не са спазени изискванията на чл. 3, 4а и чл.11, ал.2 и 3.” 



3. Създават се нови т.3 и 4: 

“3. когато работниците и служителите, които стачкуват, не са изпълнили 
задълженията си по сключеното споразумение или по постановеното арбитражно 
решение по чл.14; 

4. по въпроси, по които има споразумение между страните или арбитражно 
решение, освен в случаите по чл. 11, ал.1;” 

4. Досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т.5, 6 и 7. 

5. Досегашната т.6 става т.8 и в нея думите “системата на Министерството на 
народната отбрана” се заменят с “Министерството на отбраната, Българската 
армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната”. 

6. Досегашната т.7 става т.9. 

§ 13. Създава се чл. 16а: 

“Чл. 16а. Когато страните по колективен трудов спор в дейностите по чл.16, т.6 
не постигнат споразумение в преговорите по чл.3 и 4а, спорът се отнася пред НИПА. В 
срок 3 работни дни от получаване на искането директорът на НИПА определя 
едноличен арбитър или арбитражна комисия, съставена от арбитри, включени в 
списъка по чл.4, ал.7, т.5, които да разрешат спора по реда на чл.6.” 

§ 14. В чл. 17, ал.1 се изменя така: 

“(1) Работодателят, както и работниците и служителите, които не стачкуват, 
могат да предявят иск за установяване на незаконността на обявена или започнала 
стачка, или на стачка, която не е завършила със споразумение между страните или с 
арбитражно решение.” 

§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата “Работникът” се добавя “или служителят”. 
2. В ал. 2 думите “ по време на стачка” се заличават. 
3. В ал. 3 думата “законна” се заличава, а след думата “работникът” се добавя 

“или служителят”. 
4. В ал. 4 след думата “работниците” се добавя “и служителите”. 
5. В ал. 4 след думата “работник” се добавя “или служител”, а след думата 

“работници” се добавя “и служители”. 

§ 16. В чл. 19 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думата “Работникът” се добавя “или служителят”. 
2. В ал.2 след думата “работникът” се добавя “или служителят”. 

§ 17. В чл. 20 след думата “работници” се добавя “и служители, които участват в 
стачка”. 

§ 18. В чл. 21 след думата “работници” се добавя “и служители”. 

§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения: 

1. В ал.1 думите “0.2 до 1 лв.” се заменят с “50 до 200 лв.”. 
2. Алинея 2 се изменя така: 

“(2) нарушенията по ал.1 се установяват с актове, съставени от инспекторите на 
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, а наказателните постановления се 
издават от директорите на областните инспекции по труда.” 



§ 20. Параграф 2 от Допълнителните и заключителните разпоредби се изменя 
така: 

“§ 2. Понятията “работодател” и “предприятие” в този закон са понятията, 
определени в § 1, т.1 и 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.” 

Законът е приет от XXXIX Народно събрание на …………2003 г. и е подпечатан 
с официалния печат на народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

                                                                             (Огнян Герджиков) 

МОТИВИ 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на 
колективните трудови спорове 

Натрупаният опит от близо 12-те години практика по прилагане на Закона за 
уреждане на колективните трудови спорове, приет през 1990г., показа както добрите 
правни решения, така и редица празноти и недостатъци в правната уредба. 
Усъвършенстването на действащите правни норми е наложително и поради 
необходимостта от адаптиране на българското законодателство с принципите и 
стандартите на Международната организация на труда и на чл. 6 от Европейската 
социална харта. 

Необходимостта от промени беше потвърдена и от Комитета по свободата на 
сдружаване към Международната организация на труда през 2002г.  

Във връзка с това към Министерството на труда и социалната политика беше 
създадена работна група с участието на социалните партньори, която разработи проект 
на Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови 
спорове. 

Основните промени предвиждат по-широко използване на Националния 
институт за посредничество и арбитраж (НИПА) и създаване на възможност за 
помирение и посредничество още на фазата на непосредствените преговори между 
страните по спора.  

Въвежда се задължително посредничество, ако на фазата на преговорите не е 
постигнато споразумение между страните, както и доброволен арбитраж. 

Предвидена е забрана за всяка от страните по колективен трудов спор да откаже 
започването на непосредствени преговори за  уреждане на спора. 

Предлага се решението за обявяване на стачка да се взема с обикновено 
мнозинство от работниците и служителите в предприятието или поделението, като от 
броя на работещите в предприятието или поделението  към момента на вземане на 
решението бъдат изключени отсъстващите поради отпуск, командированите и 
отсъстващите по други обективни причини.  

Когато страните по колективния трудов спор в производството, разпределянето 
и снабдяването с електроенергия, в съобщенията и в здравеопазването не могат да 
постигнат споразумение в преговорите между тях, се предвижда спорът да се отнася 
пред НИПА. В този случай директорът на НИПА в 3-дневен срок от получаване на 
искането следва да определи едноличен арбитър или арбитражна комисия за решаване 
на спора.  



Предвиждат се и промени, с които се конкретизират по-ясно функциите и 
задачите на надзорния съвет и на директора на НИПА, както и се прецизират редица 
текстове от закона в съответствие с настъпили  промени в законодателството ни.  

 

                                                        

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Симеон Сакскобургготски) 



СТАНОВИЩЕ 
НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА” 

ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ 

КТ “ПОДКРЕПА” счита, че целта на предлаганите от МТСП изменения и 
допълнения на ЗУКТС би следвало да се счита като етап от процеса на 
адаптиране на българското законодателство и практика към принципите на 
Международната организация по труда (МОТ), на Съвета на Европа и на 
Европейския съюз, предвид факта, че страната е обвързана с Конвенция № 87 
на МОТ за синдикална свобода и защита на синдикалните права от 1948 г. и 
Конвенция № 98 за правото на сдружаване и колективно договаряне от 1949 г., 
както и с Европейската социална харта (ревизирана), в чл. 6, § 4 от която са 
уредени правата на работниците и служителите да предприемат колективни 
действия в случай на конфликт на интереси, включително и реализирането на 
правото на стачка. 

За съжаление, въпреки продължителните дебати между социалните 
партньори в сформираната от Министъра на труда и социалната политика 
Работна група по обсъждане на необходимостта и възможните алтернативи за 
изменение и допълнение на ЗУКТС, не е налице Доклад от Работната група, 
в който да бъдат отразени вижданията и позициите на социалните партньори, 
както и тези на заинтересовани министерства. Впоследствие в Комисията по 
въпросите на трудовото законодателство към НСТС бяха обсъдени конкретните 
предложения на МТСП по изменението и допълнението на ЗУКТС.  

Предложеният на НСТС към настоящия момент Проект на Закон за 
изменение и допълнение на ЗУКТС не е в състояние да приведе закона в 
съответствие с посочената по-горе цел. Въпреки постигнатите съгласия 
между представителите на представителните организации на синдикатите и 
тези на работодателите, и въпреки взаимно направените от тях компромиси по 
отделни конкретни текстове от Проекта, същите не намериха отражение в 
него. За съжаление липсва мотивировка за приемането или не на 
съгласуваните между социалните партньори позиции по Проекта. 
Предложените ни на последното заседание на Комисията по въпросите на 
трудовото законодателство към НСТС Мотиви към Проекта, изложени от МТСП, 
представляват кратко експозе (преразказ) на предложените от МТСП изменения 
и допълнения на ЗУКТС. КТ “ПОДКРЕПА” настоява да бъдат представени 
пред НСТС ясни мотиви “за” и “против” предложенията на социалните 
партньори, както и ясни мотиви за наложените текстове в проекта от 
страна на МТСП. 

КТ “ПОДКРЕПА” оценява и не възразява срещу някои рационални 
съвместни предложения за изменения и промени по настоящия проект. КТ 
“ПОДКРЕПА” обаче има сериозни възражения и целесъобразни 



предложения по Проекта, които излага по-долу, скрепени със съответните 
заслужаващи внимание мотиви: 

І. КТ “ПОДКРЕПА” няма забележки по Проекта в частта от § 1 до § 10 
включително, § 15, § 17 и § 18. 

ІІ. КТ “ПОДКРЕПА” счита, че в Проекта следва да се направи следното 
изменение: 

Текстът на чл. 10 от ЗУКТС да бъде обединен с текста на чл. 9 и същият 
да се измени както следва: 

“Чл. 9 За постигане на своите искания всяка от страните може да въздейства 
върху другата, без да преустановява работа чрез: 

− организиране на публични събрания, митинги или демонстрации в 
извънработно време; 

− информиране на обществеността чрез средствата за масово 
осведомяване; 

− носене или поставяне на подходящи знаци, протестни плакати, ленти, 
значки или други подходящи символи; 

− по друг правомерен начин.” 
Мотиви: Така наречената “символична стачка” в разпоредбата на чл. 10 

ЗУКТС не е стачка по смисъла на легалната дефиниция за стачка по чл. 11, ал. 
1 ЗУКТС, тъй като е изричен записа “…без да преустановяват работа…”. Тъй 
като “стачка” означава “временно преустановяване на работа”, считаме, че 
систематичното място в закона на предвидените в чл. 10 символични действия 
е в чл. 9 от закона, като считаме, че е недопустимо тези символични действия 
да бъдат определяни като “символична стачка” (какъвто е настоящия текст), 
тъй като не са и не могат да представляват “стачни действия”. 

ІІІ. КТ “ПОДКРЕПА” не приема текстовете от проекта в частта по § 11, т. 
2; по § 12, т. 4 и по § 13 като предлага следната редакция, обща по текстовете, 
тъй като са обусловени един от друг: 

Първи вариант: 
Да се създаде в чл. 14 нова ал. 3 със следното съдържание: 

“Ал. 3 Министерският съвет със свой акт определя дейностите по ал. 1 в 
производството, разпределението и снабдяването с електроенергия; в съобщенията и 
в здравеопазването.” 

Сегашната ал. 3 става ал. 4 

В чл. 16, т. 4 се заличава. 

Отпада необходимостта от нов чл. 16а. 

Втори вариант: 
Да се създаде в чл. 14 нова ал. 3 със следното съдържание: 

“Ал. 3 Дейностите по ал. 1 в производството, разпределението и снабдяването 
с електроенергия; в съобщенията и в здравеопазването се определят с актове на 
съответните ведомства.” 

Сегашната ал. 3 става ал. 4 

В чл. 16, т. 4 се заличава. 

Отпада необходимостта от нов чл. 16а. 



Трети вариант: 
Да се създаде в чл. 14 нова ал. 3 със следното съдържание: 

“Ал. 3 Дейностите по ал. 1 в производството, разпределението и снабдяването 
с електроенергия; в съобщенията и в здравеопазването се определят след преговори 
между съответните представителни организации на работниците и служителите и 
тези на работодателите в отрасловите (браншовите) колективни трудови договори. 
Министърът на труда и социалната политика, със свой акт разпростира прилагането 
на съответните клаузи по предходното изречение във всички предприятия от 
съответните отрасли (браншове).” 

Сегашната ал. 3 става ал. 4 

В чл. 16, т. 4 се заличава. 

Отпада необходимостта от нов чл. 16а. 

Мотиви: За КТ “ПОДКРЕПА” е ясна и целесъобразна необходимостта от 
отмяна на изричната забрана за стачни действия, независимо в кои отрасли 
на националната икономика. Предложените от нас варианти: 

− преодоляват изричната забрана за стачни действия, прокламирана 
от изброените в началото на изложението ни международни 
актове, по които България е страна; 

− избягват общото, неясно и “пожелателно” изброяване на условията 
за осъществяване по време на стачка на “минимално 
определените” дейности по чл. 14, ал. 1 ЗУКТС; 

− предоставят на социалните партньори на съответните нива да 
разрешат по подходящ начин проблема, предвид обстоятелството, 
че са най-добре запознати и подготвени за разрешаването му; 

− дават възможност на държавата чрез съответните й институции да 
контролира въпросните отношения, поемайки отговорността за 
уреждането им, използвайки механизмите на колективното 
трудово договаряне и системата за тристранно сътрудничество; 

− избягват системата на “задължителния арбитраж” по колективни 
трудови спорове, недопустима съгласно разпоредбите на 
действащата Конституция. 

ІV. По § 14 от проекта принципно сме съгласни с предложението, но 
предлагаме и следното: 

От текста на чл. 17, ал. 1 да се заличат думите: “…както и работниците, 
които не стачкуват…”. 

Мотиви: Изцяло правни. Работниците и служителите, които не 
стачкуват, нямат правен интерес от предявяване на иск за установяване на 
незаконност на стачка. Конститутивният ефект на съдебното решение не 
поражда за тях никакви права. 

V. По § 16 от проекта предлагаме и следното:  

От текста на чл. 20 да отпаднат думите:  

“…с цел да: 

1. предотврати или преустанови стачката; 

2. Осуети удовлетворяването на предявените искания…”  



и да се заменят със следния текст  

”…освен когато това се налага от обективни икономически, технологически, 
финансови или пазарни конкретни причини.” 

От текста на чл. 21 да отпаднат думите: “…за постигане на целите по 
предходния член …” 

Мотиви: Невъзможност да бъде установена и доказана целта, с която 
работодателят извършва “локаутни действия”. Целта предполага субективно 
отношение на извършителя към целения от него резултат, което е невъзможно 
за доказване със средствата и способите на гражданското съдопроизводство. 
Освен това, напомняме, че локаутът се третира като противопоставяне на 
колективни права (на работниците и служителите – да стачкуват), на 
индивидуално право (на работодателя - на локаут), което е недопустимо. 

VІ. Що се отнася до регламентацията на правото на стачка и на 
условията, при които тя следва да се провежда, в системата на БДЖ и на 
държавните служители, обръщаме вниманието на членовете на НСТС, че тези 
въпроси следва да бъдат уредени със самия ЗУКТС, а не с разпоредби в Закона 
за БДЖ и в Закона за държавния служител, съгласно Конституционните 
разпоредби и разпоредбите на Закона за нормативните актове. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИТАЛИЯ 
ЗАКОНОВ ТЕКСТ, СЪГЛАСУВАН СЪС ЗАКОНИТЕ ОТ 12 

ЮНИ 1990 , № 146 И ОТ 11 АПРИЛ 2000, № 83 
“НОРМИ НА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СТАЧКА В ОСНОВНИТЕ КОМУНАЛНИ 

УСЛУГИ И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ. 
УЧРЕДЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА КОМИСИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА” И НА 

ЗАКОНА ОТ 11 АПРИЛ 2000, № 83, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ОТ 12 ЮНИ 
1990, № 146, СВЪРЗАН С УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СТАЧКИ ПРИ ОСНОВНИ 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И ЗАЩИТАВАНЕ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КОНСТИТУЦИОННО 
ГАРАНТИРАНИ”. 

Член 1 
1. Като цел на настоящия закон са взети под внимание основни комунални служби, 

независимо от юридическата същност на работните отношения, провеждани дори при 
режим на концесия или договаряне, насочени към гарантирано ползуване на човешките 
права, конституционно гарантирани, за живот, здраве, свобода и сигурност, свобода на 
обмяна, социални помощи и социални грижи, образование и свобода на общуване. 

2. С цел да се ограничи правото на упражняване на стачка с ползуване правата на човека, 
конституционно гарантирани, по параграф 1, настоящия закон излага правилата за спазване 
и процедурите за следване в случай на колективен конфликт, за да осигури ефективността в 
тяхното основно съдържание, на същите права, по-специално при следните служби и в 
рамките на  отделните дейности като необходими по смисъла на чл.2: 

а) по отношение защитата на живот, здраве, свобода и сигурност на човека, 
околната среда и историческото наследство: здравеопазване, обществена хигиена, 
гражданска защита, събиране и преработка на градски отпадъци, както и на специални, 
отровни или вредни такива;  митниците, в рамките на контрол върху животни и разваляща 
се стока; осигуряване на енергия, енергийни продукти, природни ресурси и блага от първа 
необходимост, както и управление и подръжка на съответното оборудване по отношение на 
неговата безопасност; управление на правосъдието и по-специално предпазните и спешни 
мерки, свързани с личната свобода, както и наказателния процес при подсъдими при 
тяхното задържане; служби по защита на околната среда и надзор на културните блага; 

б) по отношение защитата свобода на движение: обществения градски транспорт и 
извънградския пътен, железопътен, трамваен, самолетен и морски транспорт в рамките на 
осъществяване връзка с островите; 

в) по отношение социална помощ и социални грижи, както и възнагражденията или 
финансово необходимото за задоволяване нуждите на живота, отнасящи се до 
конституционно гарантираните права на човека: службите по разпределяне на съответните 
суми, включително и тези по банков път; 

г) по отношение на образованието и възпитанието: държавното образование, със 
специални изисквания за осигуряване продължаването на службите забавачки, детски 
градини и начални училища, както и провеждане на изпити в края на учебната година и 
изчисляване на успеха и университетското образование със специално отношение към 
заключителните изпити от цикъла на обучение; 

д) относно свободата на общуване: пощи, телекомуникации и обществена 
радиотелевизионна информация. 



Член 2 
1. В областта на основните комунални услуги посочени в чл. 1, правото на стачка се 

упражнява при спазване на съответни мерки и при гарантиране на целите и намеренията, 
както е посочено в ал. 2 на чл. 1 с предизвестие не по-късно от предвиденото в ал. 5 на 
настоящия член. Обявяващите стачката са длъжни да го съобщят писмено като изложат 
продължителността и начина на осъществяване, както и мотивите за колективно 
въздържане от работа. Такова предизвестие се дава на администрацията и създадената 
съответната комисия, създадена към властите, компетентни да приложат решението 
съгласно чл. 8, която от своя страна има грижата да го направи достояние на Гаранционната 
комисия, както е посочено в чл. 12. 

2. Администрацията и службата разпределителка, съгласно правото на стачка и целите 
посочени в ал. 2 на чл. 1 и в съответствие с изискванията за безопасност и защита на 
оборудването, в колективни договори или споразумения, или в служебен правилник  
съгласно Указ №  29 от 3 февруари 1993, и произтичащите изменения,  договарят с 
представители на персонала, съгласно чл. 47 на същия Указ № 29 от 1993 г.,  споразумение 
за необходимите дейности съгласно чл.1, начина и процедурата и конкретните мерки, 
необходими за изпълнението, съгласно ал. 1 на настоящия член. Конкретните мерки могат 
да бъдат въздържане от стачка по преценка на работниците, заети в комуналните услуги и 
да посочат начините за индивидуализиране на заинтересованите работници, или пък 
подготовка за форми на периодично разпределяне, както и да се посочат минимални 
интервали за наблюдение между осъществяването на една стачка и обявяване на 
следващата, ако това е необходимо с цел да се избегнат   поредни стачки от различни 
синдикати, както е посочено в чл. 1. В споменатите колективни договори или споразумения 
на всяка цена трябва да се предвидят процедури на охлаждане и помирение, задължително 
и за двете страни да опитат примирие преди да обявят  стачката, по ал. 1. Ако не 
възнамеряват да приложат предвидените от споразуменията или колективните договори 
процедури,  страните могат да поискат превантивния опит за помирение да се осъществи 
ако:  стачката има местно значение, към Префектурата или Общината при стачки в 
комуналните услуги, освен ако обществената администрация е част;  ако стачката има 
национално значение, към компетентната структура на Министерство по труда и 
социалните грижи. В случай че необходимите мерки по настоящия член не са предвидени 
от договора или колективното споразумение, или от кодекс на авторегламент, или ако са 
предвидени не са оценени като годни, Гаранционната комисия прилага форми по чл. 13 ал. 
1 буква “а” временен устав, съвместим с целите от ал. 3.  Администрацията или органите 
осигуряващи транспортните услуги са длъжни да съобщят на потребителите, едновременно 
с обявяване на обичайните услуги и списък на услугите,  гарантирани в случай на стачка,  
определен от споразуменията, предвидени в настоящата алинея. 

3. Организаторите на стачката в комуналните услуги по чл. 1 или присъединяващите се към 
тях работници упражняващи правото си на стачка, Администрацията и съответните органи, 
са длъжни да осигурят необходимото, както и начина и процедурата по разпределението и 
другите мерки по ал.2. 

4. Комисията, съгласно чл. 12 преценява качеството на извършваното съгласно ал.2. За тази 
цел договорните решения и служебните регламенти, както и вътрешния правилник и 
правилата на поведение се съобщават незабавно на Комисията, съставена от 
заинтересованите части. 

5. За да може администрацията или  съответния орган, разпределящ услугата, да  подготви 
необходимите мерки от ал. 2 или допринася за създаване на конфликти и за да могат 
потребителите да ползуват алтернативни услуги, предупреждението по ал. 1 не трябва да е 
отправено по-късно от 10 дни. В колективните договори, споразуменията от Указ № 29 от 
3.02.1993 и произтичащите изменения, както в служебния правилник за издаване на 
споразумения с представители от персонала, съгласно чл. 47 на Указ № 29 от 1993 и във 



вътрешния правилник, съгласно чл. 2 – допълнителен от настоящия закон, могат да бъдат 
определени по-големи срокове. 

6. администрацията или органите, разпределящи услугите, съгласно чл. 1, са длъжни да 
уведомят потребителите, по подходящ начин поне пет дни преди началото на стачката за 
начина и времето на разпределение на услугите в хода на стачката, както и за мерките по 
възобновяване на тяхното действие, а освен това да гарантират и известят възобновените 
услуги, когато стачката приключи. В случай че се намеси споразумението между страните 
или има молба от страна на Гаранционната комисия или от властите, компетентни да 
издават решение съгласно чл. 8, внезапното анулиране на обявената стачка, след 
съобщаване на потребителите съгласно настоящата алинея, представлява некоректна форма 
на синдикално действие и бива оценена от комисията съгласно предвиденото в чл. 4, ал. 2 
от 2 до 4 допълнителна. Обществената радиотелевизионна услуга е длъжна да уведоми 
своевременно давайки пълна информация за началото, продължителността, алтернативните 
мерки и подробности около стачката в хода на всички новинарски радио- и телевизионни 
емисии. Същата информация са длъжни да съобщят и ежедневниците и 
радиотелевизионните предавания, финансирани с тарифни, кредитни и данъчни 
облекчения, предвидени от Държавния закон. Администрацията и органите разпределящи 
услугите са длъжни да уведомят своевременно Гаранционната комисия, която пък от своя 
страна трябва да изиска информация относно обявените и осъществени стачки, тяхното 
анулиране, прекъсване или отлагането им, съответната мотивация, а така също и причините 
за възникване на конфликта. Нарушението на тези задължения се преценява от 
Гаранционната комисия съгласно чл. 4, ал. 4-шеста. 

7. Разпоредбите в настоящия член засягащи минималния срок на предизвестие и посочването 
на продължителността не се прилагат при въздържане от работа в защита на 
конституционалния ред или протести за тежки и вредни събития по отношение 
безопасността на работниците. 

Член 2-допълнителен 
1. Колективното въздържане от упражняване на труд с цел протест или защита на категория 

от страна на автономни работници, други професионалисти или дребни предприемачи, 
което оказва влияние върху функционалността на комуналните услуги, съгласно чл. 1, и се 
упражнява спрямо преките мерки, позволяващи разпределението на необходимите услуги 
по същия член. За целта  Гаранционната комисия, съгласно чл. 12 прилага, от страна на 
асоциации или органи - представители на заинтересованите категории, вътрешния 
правилник, който, в случай на колективно въздържане, да осъществе възпирането с 
конституционно защитените права на човека, съгласно чл.1. Ако такъв правилник липсва 
или се счита за негоден да гарантира целите съгласно ал. 2 на чл. 1, Гаранционната 
комисия, след изслушване заинтересованите страни съгласно предвиденото в чл. 13, ал. 1, 
буква “а”, приема временен правилник (регламент). Вътрешният правилник трябва да 
предвиди срок за предизвестие не по-малък от посочения в ал. 5, чл. 2  като цитира 
продължителността и мотивира колективното въздържане от работа, а така също да осигури 
ниво на услугите съобразно с целите, съгласно ал.2, чл. 1. При установено нарушение на 
Вътрешния правилник предвид на ал.3, чл. 2, Гаранционната комисия преценява 
поведението и прилага санкции, предвидени в чл. 4. 

Член 3 
1. В случай че стачката засяга транспортните услуги от и за островите, службите, извършващи 

услугата са длъжни да гарантират, по споразумение със синдикалните организации и 
съгласно предвиденото в ал.2, чл. 2, услугите, необходими за придвижване на хората по 
националната територия и снабдяване с необходимите стоки за изхранване на населението, 
както и тези за продължаване на продуктивната дейност в основните комунални услуги,  
съгласно чл. 2,  като уведомяват потребителите подробно, както е предвидено в ал.6 от чл. 
2. 



Член 4 
1. Работниците, които се въздържат от работа и нарушават наредбите по ал.1 и 3 от чл. 2, или 

по ал.2 на същия член, както и работниците, които не се заемат с обичайната си дейнот 
понадлежат на  дисциплинарни санкции пропорционални на тежестта на нарушението, с 
изключение на мерките, погасяващи съотношението. В случай на дисциплинарни санкции 
от финансов характер съответната сума се изплаща от работодателя на Националния 
институт по социални грижи, Управление задължително застраховане за неволна 
безработица. 

2. По отношение организацията на работниците обявили стачка или присъединили се към нея 
в нарушение на чл. 2, синдикалните платени отпуски се прекъсват както, както и 
синдикалните добавки се удържат поради продължителността на самото въздържане и при  
комплексно  натрупване на финанси не по-малко от 5. 000. 000 лири и не повече от 50. 000. 
000,  като се взимат под внимание общото състояние, тежестта на нарушението и 
евентуалното повтаряне, а така също и тежкото отражение от стачката върху комуналните 
услуги. Синдикалните организации могат да бъдат изключени от преговорите, в които 
участват за период от два месеца от възстановяване на реда. Удържаните от 
възнаграждението синдикалните части се привеждат в Национален институт по социални 
грижи, Управление по задължително застраховане за неволна безработица. 

3. Тези които обябяват стачката или се присъединяват към нея при нарушение на чл. 2 се 
изключват от преговорите,  ако участват в тях по указание на Комисията, съгласно чл. 12 за 
период от два месеца от възстановяване на реда. 

4. Ръководните органи отговарящи за обществената администрация и адвокатите – 
представители на организациите или предприятията, разпределящи комуналните услуги 
както е предвидено по чл. 1 ал. 1, които не спазват наредбите, предвидени в ал. 2 на чл. 2 
или произтичащите оттях задължения от споразуменията и колективните договори съгласно 
чл. 2 ал. 2 и от временното регулиране на Гаранционната комисия или които не подават 
коректно информация на потребителите, съгласно чл. 2, ал. 6 се подлагат на 
административна парична санкция от 5. 000. 000 до 50. 000. 000 лири, като се взима пред 
вид сериозността на нарушението, евентуалното повтаряне, съвпадението му с възникване 
или утежняване на конфликта и евентуалната вреда, нанесена върху потребителя. На такава 
санкция се подлагат сдружения и органи, представляващи автономните работници,  
различни професионалисти или дребните предприемачи, които присъединявайки се към 
протеста са се въздържали от работа, нарушавайки вътрешния правилник, съгласно чл. 2-
допълнителен, или временното управление на Гаранционната комисия и изобщо при всяко 
друго нарушение на чл. 2, ал. 3. В предходните случаи санкцията се прилага с решение-
нареждане на Областната дирекция по труда – Отдел Инспекторат по труда. 

4-допълнителен. В случай че санкциите, предвидени в ал.2 и 4 се окажат 
неприложими ако синдикалните организации, организиращи стачката или се присъединяват 
към нея  и не се ползуват с облаги по имуществен ред, съгласно ал. 2, или не участват в 
преговорите. Гаранционната комисия  взима решение за административна парична санкция 
за сметка на тези, които отговарят легално за отговорната синдикална организация, като се 
имат предвид общата стойност, сериозността от резултата на стачката върху комуналните 
услуги, от минимум 5. 000. 000 лири до максимум 50. 000. 000 лири. Санкцията се прилага с 
решение-нареждане на Областна дирекция по труда – Отдел Инспекторат по труда.  

4-трети. Санкциите по настоящия член се удвояват, ако колективното въздържане се 
осъществи, въпреки решението за покана на Гаранционната комисия, издадено съгласно чл. 
13, ал. 1, букви “в”, “г”, “д”  и  “е”. 

4.- четвърти. По искане на заинтересованите страни, на сдруженията – 
представители на потребителите, съобразно Закон № 281 от 30.07.1998  на националните 
или местни власти, имащи интерес за това, или по собствена инициатива, Гаранционната 
комисия открива процедура на оценка на поведението на синдикалните организации, които 



обявяват стачката или се присъединяват към нея, или на администрацията и 
заинтересованите органи, или на сдруженията и органите – представляващи автономните 
работници, различните професионалисти или дребни предприемачи, при колективно 
въздържане от работа,  съгласно чл. 2 и 2-допълнителен. Откриването на процедура се 
обявява на страните, които имат 30 дни да представят възражение и да поискат да бъдат 
изслушани. След изтичане на този срок или не повече от 60 дни от откриването на 
процедурата комисията формулира своята оценка и ако прецени поведението като 
негативно, взимайки предвид и причините за възникване на конфликта,  нарежда санкциите 
съгласно настоящия член, като посочва срок, в рамките на който решението трябва да се 
изпълни с предупреждение, че за въведеното изпълнение трябва да се съобщи на 
Гаранционната комисия през следващите 30 дни, съставя известие за решение, ако е 
необходимо някъде и го предава на Областна дирекция по труда – Отдел Инспекторат по 
труда. 

4-пета Националният институт по социални грижи всеки трети месец предава на 
Гаранционната комисия известните данни по прехвърляне синдикалните приноси, съгласно 
ал. 2. 

4-шеста Отговорните ръководители от обществената администрация и адвокатите – 
представители на учрежденията и организациите, които в посочения срок за изпълнение на 
решението на Гаранционната комисия не прилаг санкциите по настоящия член или които не 
доставят през следващите 30 дни информацията, съгласно чл. 2, ал. 6,  биват подложени на 
парична административна санкция от 400. 000  до 1. 000. 000 лири за всеки ден на 
неоправдано закъснение. Паричната административна санкция се решава от Гаранционната 
комисия, като се взимат предвид сериозността на нарушението и евентуалното повторение 
и се прилага с решение – нареждане на Областната дирекция по труда – Отдел Инспекторат 
по труда, компетентен за територията. 

Член 5 
1. Администрацията или органите разпределящи услугите, съгласно чл. 1 са длъжни да обявят 

своевременно броя на включилите се работници в стачката, както и нейната 
продължителност и размера на направените удръжки според действащите правила.. 

Член 6 
АНУЛИРАН 

Член 7  
1. Действащите правила по чл. 28 от Закон № 300 от 20.05.1970 се прилагат и при нарушаване 

клаузите, които засягат правата и дейността на синдиката, съдържащи се в споразуменията, 
съгласно Указ № 29 от 3.02.1993 и произтичащите изменения и в колективните трудови 
договори, които привеждат в ред услугите, по настоящия закон. 

Член 7 – допълнителен 
1. Признатите сдружения на потребителите според Закон № 281 от 30.07.1998 имат правото да 

действат според смисъла на чл. 3 от цитирания закон и да помиряват по ал. 3 от същия член 
с цел да придобие публичност за сметка на отговорностите, потвърждаването на 
нарушенията на правата на потребителите в следните случаи: 

а) по отношение на отговорните синдикални организации, ако стачката е отменена 
след уведомяване на потребителите освен случаите по чл. 2, ал. 6, и ако бъде осъществена 
въпреки решението за покана на Гаранционната комисия да я отложи съгласно чл. 13, ал. 1 
букви “в”, “г”, “д” и “е”, и ако това ще попречи на потребителите  да ползуват комуналните 
услуги; 



б) по отношение на администрацията, учружденията или органите, разпределящи 
услугите, съгласно чл. 1, ако потребителите не бъдат уведомени, съгласно чл. 2, ал. 6 и от 
това следва нарушение на правото на потребителите да ползуват комуналните услуги 
според стандарта на качество и ефективно. 

Член 8 
1. Ако съществува реална опасност от явно нарушаване на конституционно защитените 

човешки права, по смисъла на чл. 1, ал. 1, което може да бъде причинено от прекъсване или 
промяна във функционирането на комуналните услуги, според чл. 1, в резултат на стачка 
или под форма на колективно въздържане на независими работници, професионалисти или 
дребни предприемачи, било по сигнал на Гаранционната комисия или по необходимост и 
спешност, както и по собствена инициатива информирайки предварително Гаранционната 
комисия, Министър – председателя или упълномощения от него Министър, ако конфликтът  
е от национална или междуобластна важност. Префектът или органът-кореспондент в 
областите със специален статут, след като информират областните управители или тези на 
автономните области Тренто и Болцано поканят страните да се откажат от поведението  
създаващо опасност, но правят опити за помирение, което да се осъществи в най-кратки 
срокове и ако опита е неуспешен, със съответно решение прилагат необходимите мерки за 
предотвратяване нарушаването на конституционно защитените човешки права, по смисъла 
на чл. 1, ал. 1. 

2. Решението може да наложи отлагане на колективното въздържане за друга дата, като 
обедини вече обявените колективни въздържания или намаляване на продължителността, 
или пък да наложи спазване, от страна на обявяващите стачката и присъединяващите се към 
нея и на администрацията или органите, разпределящи услугата, на мерки, годни да 
осигурят необходимото ниво на функциониране на комуналните услуги, съвместими с 
конституционно гарантираните човешки права, съгласно чл.1, ал. 1. В случай че 
Гаранционната комисия е формулирала предложение, съгласно мерките за прилагане, с 
решение с цел да се избегне нарушаването на горепосочените права, компетентните власти 
го имат предвид. Решението се прила не по-рано от 48 часа преди началото на колективното 
въздържане, освен ако все още не е в ход опита за помирение или има спешни причини и 
трябва да се определи период от време, за който разпоредбите трябва да се спазят от 
страните. 

3. Решението достига до знанието на получателите посредством съобщаване от властите, 
които са го издали, от лицата, организирали действието, от администрацията или органите 
разпределящи услугата и физическите лица, чиито имена евентуално са посочени в него, 
както и чрез разлепени афиши по работните места, посредством уведомяване от страна на 
администрацията или органа, осигуряващ услугата. За решението може да се научи и чрез 
подходящи форми на публикации по местния и националния печат или чрез 
разпространение по радиото и телевизията. 

4. Министър-председателят съобщава на Камарите за приложените мерки по смисъла на 
настоящия член.  

Член 9 
1. Неспазването от страна на отделните работодатели, професионисти или дребни 

предприемачи на разпоредбите, съдържащи се в решението съгласно чл. 8 е подложено на 
парична административна санкция за всеки ден от неспазването, която се равнява на, в 
зависимост от сериозността на нарушението и икономическите условия на агента, от 
минимум 500 000 лири максимум до 1000000 лири. Организациите на работниците, 
сдруженията и представителните органи на автономните работници, професионисти и 
дребни предприемачи, неспазващи решението по чл. 8 се наказват с парична 
административна санкция от 5000000 лири до 50000000 лири за всеки ден на 
несъблюдаване, според финансовото състояние на организацията, асоциацията или 



представителния орган и според сериозността на последствията на нарушението. Санкциите 
се налагат с Декрет на същия орган, издал решението и се прилагат с решение-заповед на  
Областната дирекция по труда – Отдел Инспекторат по труда. 

2. При неспазване на разпоредбите, съдържащи се в решението по чл. 8, началниците на 
сектора в рамките на управлението, учрежденията или органите, осигуряващи услугите се 
подлагат на административна санкция – временно отстраняване от длъжност, съгласно чл. 
20, ал. 1 от Закон № 689 от 24.11.1981 г. за период не по-малък от 30 дни и не повече  от 1 
година. 

3. Получените суми по ал. 1 се превеждат в Националния  инстетут по социални грижи, 
Управление на задължително осигуряване при неволна безработица. 

4. Санкциите се налагат с постановление на същите власти, които са издали решението. 
Противно на декрета е съдебното оспорване, по чл. 22 и произтичаще от Закон № 689 от 
24.11.1981 г. 

Член 10 
1. Субектите, които организират стачката, администрацията, организациите и отделните 

работодатели, към които е адресирана разпоредбата и които проявяват интерес към нея 
могат да прибегнат към иск относно решението, предвидено по чл. 8, ал. 2 в срок от седем 
дни от обявяването му или от следващия ден на разлепването му по работните места, пред 
компетентния областен административен съд. Жалбата не отменя незабавното изпълнение 
на решението. 

2. Ако са налице основателни мотиви Областният административен съд, след като получи 
доводите на страните при първата ползотворна аудиенция временно отменя взетото 
решение  само в рамките на страната, в която изискването за защита е преувеличено, 
съгласно чл. 8, ал. 1. 

Член 11 
АНУЛИРАН 

Член 12 
1. Гаранционната комисия по изпълнение на закона се съставя с цел да прецени годността на 

взетите мерки за осигуряване възпирането  и упражняване правото на стачка с ползуване на 
човешките права, конституционно защитени, съгласно ал. 1, чл. 1. 

2. Комисията се състои от 9 члена, избрани по предложение на Председателя на Камарата на 
депутатите и на Сената на Републиката, сред експерти по конституционно право, трудово 
право  и индустриални връзки и назначени с указ на Президента на Републиката. Тя може 
да се възползува от дейността на експертите по организация на основните комунални 
услуги, заинтересовани от конфликта, както и от експертит, които особено се отличават в 
защитата на потребителите. Комисията си служи  и с персонал с ръководно звание, с 
обществената администрация в командна позиция и нещатна, като прилага за целта 
съответните мерки.  За подчинените се прилага разпоредбата на чл. 17, ал. 14 от Закон № 
127 от 15.05.1997. По собствено решение комисията обособява частта от персонала, с който 
да си послужи в рамките на максимално 30 единици. Работният персонал към комисията в 
командна позиция или нещатен запазва юридическия си статус на произтическа 
администрация за нейна сметка. На същия персонал се полага компенсация, предвидена за 
щатния персонал на Президиума на Министерски съвет, както и други финансови добавки, 
предвидени в колективните национални трудови договори. Добавките утежняват фонда, по 
ал. 5.  В комисията не могат да бъдат включени парламентаристи и хора,  които заемат 
обществени избирателни длъжности в политически партии, синдикални организации или 
сдружения на работодатели, както и такива, които имат с горепосочените организации, 



администрации или органи, осигуряващи комунални услуги,  постоянни отношения на 
сътрудничество или консултации. 

3. Комисията си избира Председател, назначена е за срок от три години, а членовете й могат 
да бъдат избирани по един път. 

4. Комисията определя начина си на функциониране. Чрез изслушване получава данни и 
сведения от обществената администрация, синдикалните оргонизации и други органи, както 
и от  сдруженията на потребителите на основните комунални услуги, а също така си служи 
и с дейностите на Националния съвет по икономика на труда, с тази на проучвателите на 
пазара на труда и социалната заетост. 

5. Комисията се грижи за автономното управление по разходите относно функционирането 
си, в рамките на отпуснатите суми, предвидени от специално изградения фонд за тази цел в 
бюджета на държавата. Финансовият отчет е под контрола на Държавния финансов орган. 
Норми по организация управлението на разходите, дори и при отклонение от разпоредбите 
на Главното счетоводство на държавата са одобрени с Указ на Президента на Републиката, 
обнародван съгласно чл. 17, ал. 2 от Закон №  400 от 23.08.1988 г., по предложение на 
Министър председателя, съгласувано с Министерство на финансите след изслушване на 
горепосочената комисия. 

6. Поради затрудненията, произтичащи от включване на настоящия член, нарежда се 
съответно намаляване на вписаната за отпускане сума, в размер на  2. 300 милиона лири за 
всяка от годините 1990, 1991 и 1992, съобразно тригодишния бюджет 1990 – 1992, в глава 
6856 за предполагаемото състояние на Министерство на Държавния трезор за 1990, при 
нужда, ползуване на спестени средства “Норми за гарантиране функционирането на 
основните комунални услуги в защита правото на стачка и създаване на Комисия за 
синдикални отношения в комуналните услуги”. Министерството на Държавния трезор се 
упълномощава да направи, със събствен указ, необходимите промени в бюджета. 

Член 13 
1. Комисията: 

а) след изслушване на организациите на консуматорите и признатите потребители 
от Закон № 281 от 30.07.1998, заинтересовани и действащи в областта предмет на 
настоящото и след като може да изрази тяхното мнение в определения от комисията срок, 
тя преценява годността на необходимите услуги, процедурите по охладняване и примирие и 
другите мерки по ал. 2, чл. 2, гарантиращи спирането на стачкат при ползуване на 
конституционно защитените човешки права, съгласно ал. 1, чл. 1 и ако не ги приеме за 
годни на базата на специфична мотивация, то тя предлага на страните ново предложение за 
всички услуги, процедури и мерки, смятани от нея за необходими. Страните се произнасят 
по предложението на комисията в срок от 15 дни от известието. Ако те не се произнесат, 
Комисията след проверка  и специални проучвания, направени в срок от 20 дни и ако 
страните все още не са постигнали споразумение, прилага със собствено решение временно 
регламентиране на необходимите услуги, на процедурите по охлаждане и помирение, както 
и други мерки за прекратяване, съобщавайки го на заинтересованите страни, които са 
длъжни да го спазят съгласно чл. 2, ал. 3, до постигане на споразумение, преценено като 
подходящо. По същия начин комисията преценява и  Устава, съгласно чл. 2-допълнителен и 
ако липсва и не е подходящ съгласно настоящото. Комисията, съгласно временния 
регламент трябва да има предвид предложенията по Устава на аналогични или сходни  
сектори, както и подписаните споразумения в същия сектор от по-представителните 
синдикални организации  от национален мащаб. Необходимите услуги във временния 
регламент трябва да бъдат обособени така, че да не компрометират, поради 
продължителността на регламента  основните изисквания по чл. 1; освен особени случаи 
трябва да се включат  исредно 50%  нормално осигурени услуги и конкретно да се включи 
около 1/3 от обикновено заетия персонал за пълното разпределение на услугите по време на 
стачка, като се вземат предвид техническите условия на безопасност. При всички случаи 



трябва да се имат предвид и алтернативните услуги, осигуряването на услуги от 
конкурентни предприятия. Когато за целите по чл. 1 е необходимо да се осигурят часови 
пояси на разпределение на услугите,  те трябва да бъдат нормално предлагани и затова не 
влизат в горепосочения процент 50%. Евентуални отклонения от страна на Комисията, при 
особени случаи трябва да се мотивират със специално внимание към необходимостта от 
гарантиране нивото на функциониране и безопасност, много необходими при разпределяне 
на услугите и то по начин да не се компрометират основните изисквания по чл. 1. Същите 
критерии, предвидени за обособяване на необходимите услуги съобразно временния 
регламент, съставят ориентировъчни параметри на оценка от страна на комисията за 
преговори по Устава. Приложените решения от Комисията в настоящото са незабавно 
предадени на Председателите на Камарите; 

б) изразява мнението си по въпроси за тълкуване и приложими такива по 
съдържанието на споразумението или вътрешния правилник по ал.2, чл. 2  и чл. 2 – 
допълнителен за страната със собствена компетентност по общото искане на страните или 
по собствена инициатива. По обща молба на заинтересованите страни, Комисията може да 
издава арбитражна присъда при спорове. Ако услугата бъде осъществена при наличие на 
мнозинство от дадена администрация или предприятие, Комисията може да свика 
ръководните органи и заинтересованите организации, включително и тези, които 
осигуряват  инструменти, аксесоари и други и съответните синдикални организациии през 
заинтересованите страни да формулира  предложение, целящо да уеднакви правилниците,  
по ал. 2, чл. 2, като се вземат предвид изискванията за услугата в нейната глобалност;  

в) след получаване на съобщението, както по чл. 2, ал. 1, Комисията събира 
сведения или свиква страните за специални изслушвания, за да установи дали са правени 
опити за помирение и има ли условия за дебати, а в случай на конфликти с особено 
национално значение, може да покани, със специално решение обявилите стачката да  
отложат дата й за време, необходимо за по-нататъшен опит за посредничество; 

г) посочва незабавно на заинтересованите евентуалните нарушения на наредбата, 
които се отнасят до предупреждението, максималното времетраене, превантивните мерки 
на охлаждане и помирение, периода на освобождаване от данъци, минималните интервали 
между поредните провъзгласявания и други предписания, засягащи предварителната фаза 
на колективното въздържане и със съответно решение поканва заинтересованите да 
променят обявяването на стачката, съобразно закона и споразуменията и вътрешния 
правилник, като отложат въздържането от работа за друга дата; 

д) изтъква съвпаденията, ако има такива, между прекъсването и намаляването на 
алтернативните комунални услуги, интересуващи същата група потребители поради 
обявено колективно въздържане от работа, от различни синдикати и може да препоръча на 
обявилите стачката да отложат колективното въздържане за друга дата; 

е) уведомява компетентните органи за ситуацията, в която от стачка или колективно 
въздържане от работа може да възникне грозяща и основателна опасност за нарушаване на 
конституционно защитените права на човека, съгласно чл. 1, ал. 1 и формулира 
предложение за прилагане на решението, съгласно чл. 8, за предотвратяване на 
горецитираните вреди; 

ж) събира сведения от администрацията и органите, разпределящи услугите, 
съгласно чл. 1, които трябва да се осигурят в посочения срок,  относно прилагането на 
решения по санкции, съгласно чл. 4,  за обявени и реализирани стачки, анулирвания, 
временно прекратяване и отлагане на обявени стачки;  при конфликт от особено 
национално значение, може да получи и от други заинтересовани страни финансовите и 
нормативни цели на дебата и да изслуша заинтересованите страни, за да установи 
причините  за избухване на конфликта, съгласно чл. 2, ал. 6, както и аспектите засягащи 
интереса на потребителя; може също така да получи от Националния институт по социални 
грижи, който осигурява в период от 30 дни от датата на искане аналитични данни относно 
прехвърлянето на синдикалните суми при прилагане санкциите, посочени в чл. 4; 



з) ако установи поведение на явно нарушение на настоящия закон или процедурите, 
предвидени от поразумение или колективни договори от страна на административните 
органи и институции, разпределящи услугите, съгласно чл. 1 , което нарушение обуславя 
възникване ил утежняване на конфликтите в хода им, със съответно решение поканва 
административните органи или цитираните по-горе институции да се откажат от 
поведението си и да спазят законовите  или споразумяните задължения в колективния 
договор; 

и) чрез процедурата, предвидена в чл. 4, ал. 4-четвърта, преценява поведението на 
страните и ако забележи неизпълнение или нарушение на задълженията по настоящия 
закон, по споразуменията или колективните договори за необходимите услуги, по 
процедурите по охлаждане и помирение и други мерки за спиране, или Вътрешния 
правилник, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 и 2-допълнителна, предвид причините за избухване на 
конфликта, взема решение за санкциите, предвидени от чл. 4 и  както е разпоредено от ал. 1 
на чл. 4, нарежда на работодателя да приложи дисциплинарните санкции; 

к) осигурява правилни и своевременни форми на обявяване на гласност на 
решенията си, с особено отношение към решенията за покана, съгласно букви “в”,  “г”,  “д”  
и  “е” и изисква публикуване в официален вестник на съобщения , съдържащи 
споразумения и Вътрешен правилник, с национален обхват, преценени като подходящи или 
временни регламенти, приети от нея, поради липса на подходящи споразумения или кодекс. 
Административните органи и институции, разпределящи услугите са длъжни да съобщят 
решението на Комисията, както и споразуменията или колективните договори, съгласно чл. 
2, ал. 2 чрез разлепване на афиши  достъпни за всички места; 

л) съобщава на Председателите на Камарата, по искане на самите тях или по 
собствена инициатива, от гледна точка на своята компетентност за националните и местни 
конфликти, засягащи основни комунални услуги, като преценява сходствата в поведението, 
спазвано от колективните или индивидуални субекти, от административните органи или 
институции, до Вътрешния правилник или клаузите по необходимите услуги; 

м) предава актовете и решенията от своята компетентност на Председателите на 
Камарата Правителството, което осигурява разпространението им чрез средствата за 
информация. 

Член 14 
1. При хипотеза за несъгласие между синдикалните организации на работниците по 

специфични клаузи, засягащи обособяването и подробности по осъществяване на 
необходимите услуги, съгласно ал. 2 на чл. 2, Комисията, съгласно  чл. 12, по собствена 
инициатива или по предложение на една от  синдикалните организации, взели участие в 
преговорите, или по мотивирано искане на работодателите, зависими от администрацията 
или институцията, осигуряващи услугите, ги преценява като годни, съгласно ал.2 на чл. 1, 
клаузите и спорните въпроси обект на консултация и особено значителния брой 
заинтересовани работници, предявяващи иск за нея, консултация между работниците, 
заинтересовани от клаузите, към които се отнася спора, като се посочват условията на 
развитие, оставяйки в сила преценката съгласно чл. 13, ал. 1 буква “а”. Консултацията се 
провежда в срок от 15 поредни дни от обявяването й, извън работно време, в помещение на 
предприятието или в такова на заинтересованата администрация. Областният инспектор по 
труда, компетентен по територията, ръководи ръководи провеждането на консултацията и 
има грижата тя да протече при условия, които осигуряват тайната на вота и гарантират 
възможността в нея да вземат участие всички имащи право. Комисията формулира своето 
предложение както в хипотезата, в която постоянства,  след изхода на консултацията,  така 
ив случай на преценка на неподходящо обособените мерки в договора или споразумението, 
евентуално подписани след самата консултация. 



Член 15 
АНУЛИРАН 

Член 16 
1. Клаузите по ал.2 на чл. 2 от настоящия закон остават в сила до евентуален специфичен 

отказ, съобщен 6 месеца преди изтичане на срока на колективните договори или 
споразумения, съгласно Закон № 93 от 29.03.1983. 

Член 17 
АНУЛИРАН 

Член 18 
1. АНУЛИРАНА 

2. В нарушение на чл. 17, ал.1, буква  “д” на Закон № 400 от 23.08.1988 за издаване на Указ на  
Президента на Републиката, съгласно ал. 8 на чл. 6 от Закон № 93 от 23.03.1983, така 
заменен от ал. 1 на настоящия член, не е предвидено мнението на Държавния съвет. 

Член 19 
1. В срок от 6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия закон, страните подписват 

колективни договори и споразумения, съгласно ал. 2 на чл. 2. 

2. До момента, в който самите страни не се погрижат в случай на колективно въздържане от 
работа,  те трябва да  спазват предвиденото в ал.1 на чл. 2. 

Член 20 
1. Във всички случаи остава валидно, поради различно подредените тук аспекти, 

предвиденото по въпроса от Указ на Президента на Републиката № 185 от 13.02.1964 и от 
Закон № 242 от 23.05.1980. Остава също така валидно и предвиденото от чл. 2 на 
единстения текст на законите за Обществената сигурност, одобрен с Царски указ № 773 от 
18.06.1931 и от чл. 38 на Закон № 142 от 8.07.1990 и произтичащите изменения, както и от 
Закон № 382 от 11.07.1978 и от Закон № 121 от 1.04.1981. 

допълнителна. Съобразно настоящия закон за дребни предприемачи се считат и 
субектите, посочени в чл.2083 на Гражданско-процесуалния кодекс. 

Член 20 - допълнителен 
2. Против решението на Гаранционната комисия по отношение на санкции се допуска 

предявяване на иск до Съдията по труда. 



ЕНЕЛ 
ПРОТОКОЛ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ 

ДНЕС, 12 НОЕМВРИ 1991 Г., В СЕДАЛИЩЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ГАРАНЦИЯ ПО 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОН 146/1990 Г. 

МЕЖДУ 

ЕНЕЛ, ПРЕДСТАВЕН ОТ…….. 

И 

• НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И 
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО, ПРЕДСТАВЕНА ОТ……………………. 

• ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ИТАЛИАНСКИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПАНИИ, 
ПРЕДСТАВЕНА ОТ ………… 

• СИНДИКАТА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ, ПРЕДСТАВЕН 
ОТ……………………………………………… 

СЪОБРАЗНО ЗАКОН 146 ОТ 12 ЮНИ 1990 Г. ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СТАЧКА 
В ОСНОВНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

ПРЕДВИД ВЪЗПРИЕТАТА В МИНАЛОТО ОТ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИКА НА САМОРЕГУЛИРАНЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СТАЧКА В РАМКИТЕ НА 
ЕНЕЛ 

ОТЧИТАЙКИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МРЕЖАТА 

СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕТО ОТ ЕНЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО 
СМИСЪЛА НА ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗАКОН 146/90 

СЕ ПОСТИГНА СЛЕДНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ: 

1. В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕНОСА ПРАВОТО НА СТАЧКА ЩЕ БЪДЕ УПРАЖНЯВАНО 
ТАКА, ЧЕ ДА НЕ СЕ ДОПУСКА МАРЖОВЕТЕ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБИТЕЛСКО ТЪРСЕНЕ 
НА НАЦИОНАЛНО ИЛИ МЕСТНО НИВО ДА СПАДАТ ПОД ЖИЗНЕНИЯ РЕЗЕРВ.1 ЗА ЦЕЛТА ОТ 
УЧАСТИЕ В СТАЧКА ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ НЕОБХОДИМИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛИТЕ И ОСНОВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ И 
ПРЕНОС, НУЖНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ РЕЗЕРВ. 

ЗА ЦЕЛТА ОТ УЧАСТИЕ В СТАЧКА ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ СЛЕДНИТЕ РАБОТНИЦИ: 

А) СМЕННИ РАБОТНИЦИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПЪРВИЧЕН ПРЕНОС, САМО ПО ВРЕМЕ НА ТЯХНАТА СМЯНА 

                                                      
1 Под “жизнен резерв” следва да се разбира минималното количество производствен резерв, под 

което се налага предвиждането на програмирани спирания на потреблението. Следва да се уточни, че при 
възникването на недостиг поради стачки ЕНЕЛ пристъпва към ползване на всички налични източници на 
захранване (активиране на централи, държани обикновено в резерв поради високите производствени 
разходи; отлагане на програмирани мерки за производствена поддръжка; увеличен внос на енергия от 
чужбина чрез връзката с европейската мрежа до позволения максимален праг), черпейки от 
производствения резерв, който по този начин се намалява до минималния си праг, а именно “жизнения 
резерв”. Обемът на жизнения резерв се определя прогнозно според случайните аварии на 
термоелектрическия парк и регистрираните в миналото отклонения на потребностите от прогнозите, 
както и въз основа на състоянието на мрежата. 



Б) ПЕРСОНАЛ НА СМЕННО ДЕЖУРСТВО В ДНИТЕ НА СТАЧКАТА, ЗА КОЙТО СЕ ПРИЕМА, ЧЕ 
ИМА ПРАВО ДА ПРЕУСТАНОВИ НОРМАЛНАТА СИ РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКАТА, НО Е 
ДЛЪЖЕН ДА ОСИГУРИ ДЕЖУРСТВОТО ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА СТАЧКАТА.1

ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ОТ УЧАСТИЕ В СТАЧКА СЕ ОСВОБОЖДАВА НЕОБХОДИМИЯТ 
ПЕРСОНАЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО И СВЪРЗАН С КРАТКОСРОЧНОТО 
ПРОГРАМИРАНЕ, С РАБОТАТА И ПОДДРЪЖКАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС 
(СМЕННИ РАБОТНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР, ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА НАТОВАРВАНЕТО, ОТ ТЕЛЕКОМАНДНИТЕ ПОСТОВЕ, КАКТО И 
ДЕЖУРНИЯТ ПЕРСОНАЛ ПО ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА ON-LINE КОНТРОЛ). 

В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО СТАЧКАТА В ПРОИЗВОДСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ТЕРМИЧНИ ИЛИ 
ХИДРОЕЛЕКТРИЧЕСКИ – Е ВЪЗМОЖНА, ОТ УЧАСТИЕ В НЕЯ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ 
РАБОТНИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА,  СИГУРНОСТТА И ОХРАНАТА НА САМИТЕ 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

2. В ОБЛАСТТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С 
УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, С ПРИЕМАНЕТО НА СИГНАЛИ ЗА ПОВРЕДИ, С 
ОТКРИВАНЕТО И ПРЕМАХВАНЕТО НА ОПАСНИ ЗА ХОРА И МАТЕРИАЛНИ ОБЕКТИ СИТУАЦИИ И С 
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪРЗОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В СЛУЧАИ НА ПРЕКЪСВАНИЯ. 

ЗА ЦЕЛТА ОТ УЧАСТИЕ В СТАЧКА ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ СЛЕДНИТЕ РАБОТНИЦИ: 

А) СМЕННИ РАБОТНИЦИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПЪРВИЧНА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, САМО ПО ВРЕМЕ НА ТЯХНАТА СМЯНА И 
ДЕЖУРСТВО. 

Б) РАБОТНИЦИТЕ С ДЕЖУРСТВА В ДНИТЕ НА СТАЧКАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯТ 
НА 50% С НЕ ПО-МАЛКО ОТ ДВА БРОЯ ЛИЦА СОБСТВЕНОТО СИ ПРИСЪСТВИЕ ПО МЕСТОРАБОТА, 
ОСВЕН ПРЕДВИДЕНИТЕ В БЕЛЕЖКА2 ИЗКЛЮЧЕНИЯ, КАТО ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ СЕ ВЪЗПРИЕМАТ 
ПОДХОДЯЩИ КРИТЕРИИ ЗА РОТАЦИЯ; РАБОТНИЦИТЕ ОТ АВАРИЙНИТЕ ЕКИПИ ТАМ, КЪДЕТО 
СЪЩЕСТВУВАТ: ТЕХНИЦИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА И ТАМ, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО, РАЙОННИТЕ 
ТЕХНИЦИ; РАБОТЕЩИТЕ В СЛУЖБАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ПОВРЕДИ. 

ОТНОСНО ДЕЖУРНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО Т.2 Б) СЕ ПРИЕМА, ЧЕ СЪЩИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА 
ОГРАНИЧАТ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ ВРЕМЕВИЯ ОТРЯЗЪК НА СТАЧКАТА ДО ОТКРИВАНЕТО И 
ПРЕМАХВАНЕТО НА ОПАСНИ ЗА ХОРА И МАТЕРИАЛНИ ОБЕКТИ СИТУАЦИИ И ДО ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В СЛУЧАИ НА 
ПРЕКЪСВАНИЯ. В ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОЧЕВИДНО СЕ ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
РАБОТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

3. ПРИ СТАЧКИ С ОСОБЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИТЕ НИВА НА ПРИСЪСТВИЕ ЩЕ 
БЪДАТ СЪОТВЕТНО ПОВИШЕНИ СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ 
СЕКРЕТАРИАТИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4. С ОГЛЕД ПО-ТОЧНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРСОНАЛА ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО, 
ПОДЛЕЖАЩ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В СТАЧКА, СЕ ПРИЕМАТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 И № 
2, КОИТО СА СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. 

                                                      
1 В тези случаи засегнатите работници имат право на съответни часови компенсации за 

дежурство; евентуално извършените от тях дейности при повикване от ЕНЕЛ по време на стачката се 
компенсират по предвидения режим за редовно работно време. 

2 В организационните звена, в които освен аварийните екипи има и дежурен персонал, се приема, 
че дежурният персонал има право да преустанови нормалната си работа по време на стачката, но е 
задължен да осигури дежурството за целия времеви период на стачката. Разпоредбите в настоящата 
забележка се прилагат и към дежурните работници при първичните съоръжения (линии АТ и първични 
кабини), при телепреноса и телеоперациите, както и към отговарящите за магазините (складовете). Тези 
разпоредби се отнасят и до останалите 50% от дежурния персонал в допълнение към посочения в т. 2 б). 
Към тези работници се прилага предвиденото в предходната забележка. 



ДО 31 МАРТ 1992 Г. ДЛЪЖНОСТИТЕ И/ИЛИ БРОЯТ НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТАЧКА, ЩЕ БЪДАТ СЪОБЩЕНИ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВСЯКО ВИЗИРАНО 
ОРГАНИЗАЦИОННО ЗВЕНО С НАРОЧНИ СЛУЖЕБНИ ЗАПОВЕДИ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО 
УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ СПЕЦИАЛНА СРЕЩА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИАТИ НА 
СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОЕТО НЕ ОТМЕНЯ НЕЗАБАВНАТА ПРИЛОЖИМОСТ НА 
ДОГОВОРЕНОТО В СПОРАЗУМЕНИЕТО. НА ТАЗИ СРЕЩА ПРЕДМЕТ НА КОНСУЛТАЦИИ ЩЕ БЪДЕ 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНИ ДЛЪЖНОСТИ, НЕСПОМЕНАТИ В ЦИТИРАНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И 
ОТГОВАРЯЩИ НА СПЕЦИФИКАТА НА ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗВЕНА, НО СВЪРЗАНИ С 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТТА, ПОДДРЪЖКАТА И ЕВЕНТУАЛНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
ОБСЛУЖВАНЕТО. ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАБЕЛЕЖКИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИАТИ ПО ВРЕМЕ НА 
ТАЗИ СРЕЩА ПО КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГЛЕДА ЗА ОЦЕНКА СЪОБРАЗНО 
“ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РАЗПОРЕДБА” НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

ПОРАДИ ЗНАЧИМОСТТА НА СТАЧНИТЕ ПРОЯВИ С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАКОН 
146/1990, НО И С ОГЛЕД ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО НА 
СТАЧКИ В ЕНЕЛ СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪОБЩЕНО НА КОМПЕТЕНТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА 
КОМПАНИЯТА С НАЙ-МАЛКО 10-ДНЕВНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ЧРЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ, КОЕТО ДА 
ПОЗВОЛИ УТОЧНЯВАНЕТО НА ИНСТАНЦИЯТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО 
ОБЯВЯВА СТАЧКАТА; ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ, НАДЛЕЖНО ПОДПИСАНО И С ПОСОЧЕНА ДАТА, 
СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ОСВЕН ТОВА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗВЕНА И 
ПЕРСОНАЛ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ, ДАТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СТАЧКАТА. 

ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ В СТАЧКИ, ОБЯВЕНИ ОТ КОНФЕДЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИАТИ, В 
СЛУЧАЙ, ЧЕ УВЕДОМЛЕНИЕТО ОТ ТЕЗИ СЕКРЕТАРИАТИ НЕ СЪДЪРЖА ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ 
ДАННИ, НЕОБХОДИМИТЕ УТОЧНЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ФЕДЕРАЦИИТЕ НА 
ЕЛЕКТРОРАБОТНИЦИТЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ 10-ДНЕВЕН СРОК ЗА ПРЕДИЗВЕСТИЕ. 

В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НАЦИОНАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИАТИ НА 
СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ АНГАЖИРАТ ДА ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ КООРДИНАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИЯ В 
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ “ЖИЗНЕН РЕЗЕРВ”. ЗА ЦЕЛТА ЕНЕЛ ЕЖЕМЕСЕЧНО ЩЕ 
ПРЕДОСТАВЯ НА ВЪПРОСНИТЕ НАЦИОНАЛНИ СЕКРЕТАРИАТИ ДАННИ И СВЕДЕНИЯ ЗА ХОДА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ. ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВСЯКА СТАЧКА, ОБХВАЩАЩА 
ПЕРСОНАЛА ОТ СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО, КОМПАНИЯТА ЩЕ СЪОБЩАВА НА ПОСОЧЕНИТЕ 
СЕКРЕТАРИАТИ ДАННИ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА МРЕЖАТА И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ДНИТЕ, 
ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ПРЕДВИДЕНИТЕ СТАЧНИ ПРОЯВИ, КАТО ЩЕ ИЗТЪКВА СЛУЧАИТЕ, ПРИ 
КОИТО СЪЩАТА СТАЧКА СЕ ОКАЗВА НЕСЪВМЕСТИМА С “ЖИЗНЕНИЯ РЕЗЕРВ”. 

НЕ ЩЕ СЕ ОБЯВЯВАТ СТАЧКИ, ОБХВАЩАЩИ ПЕРСОНАЛА КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ И 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ Т. 1) И 2), ПО ВРЕМЕ НА ВАЖНИ НАЦИОНАЛНИ И 
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ, КАКТО И ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ. 

КОМПЕТЕНТНИТЕ СИНДИКАЛНИ СТРУКТУРИ СЕ АНГАЖИРАТ, ПО ИСКАНЕ НА 
РЪКОВОДСТВАТА НА ЕНЕЛ, ДА ИЗБЯГВАТ И/ИЛИ ДА ПРЕКРАТЯВАТ НЕЗАБАВНО ВСЯКАКВИ 
СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПРАВНОСТИ В ОБСЛУЖВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, 
КОИТО НАЛАГАТ СВОЕВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОГОВОРЕНОТО В 
НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ЗА ЦЕЛТА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ СИНДИКАЛНИ СТРУКТУРИ ЩЕ 
ОСИГУРЯВАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ ОТКРИВАНИ В ЛИЦЕТО НА ДЕЛЕГИРАН СЕКРЕТАР ПО 
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СТАЧКАТА; И В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА 
СЪОТВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ ЩЕ ИМА ГРИЖА КОМПЕТЕНТНОТО РЪКОВОДСТВО НА КОМПАНИЯТА. 

ПРИ СПИРАНЕ НА РАБОТА В ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД ИЛИ ПРОТЕСТИ 
СРЕЩУ СЕРИОЗНИ СЪБИТИЯ, НАКЪРНЯВАЩИ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ, НЕ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО МИНИМАЛНИЯ СРОК ЗА 
ПРЕДИЗВЕСТИЕ И ПОСОЧВАНЕТО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОЯВАТА, БЕЗ ДА СЕ ОТМЕНЯ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ. 



С ОГЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ.4 ОТ ЗАКОН 146/1990 СЕ УТОЧНЯВА СЛЕДНОТО: 

А) ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ НА ПЪЛНОВРЕМЕНЕН 
РЕЖИМ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ И С РАЗРЕШЕНИЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ УДРЪЖКИ СЪОБРАЗНО 
ВИДА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦА ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДНОМЕСЕЧЕН 
ПЕРИОД (30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ) НА СИНДИКАЛНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В СЪСТАВА НА ОРГАНИТЕ, 
ОБЯВИЛИ ИЛИ ПОДКРЕПИЛИ СТАЧКА В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.2 НА ЦИТИРАНИЯ ЗАКОН. 

Б) ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДРЪЖКИТЕ ЗА “СИНДИКАЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС” ВЪРХУ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ СПИРА ПРЕВЕЖДАНЕТО НА СУМИТЕ ЗА НЕ ПО-
МАЛКО ОТ ЕДНОМЕСЕЧЕН ПЕРИОД (30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ) СПОРЕД БРОЯ ЧЛЕНОВЕ В 
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА СИНДИКАЛНИТЕ СТРУКТУРИ, ОБЯВИЛИ ИЛИ ПОДКРЕПИЛИ СТАЧКА 
В НАРУШЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ЧЛ.2. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОН 146/1990 Г. ИМА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ХАРАКТЕР И ЩЕ БЪДЕ ОБЕКТ НА ПРЕГЛЕД ЗА ОЦЕНКА ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА 
ОТ ПОДПИСАЛИТЕ СТРАНИ СЛЕД ДВУГОДИШНО ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. ТО ОСТАВА В 
СИЛА ДО ПРИЕМАНЕТО НА РАЗЛИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ. 
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