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РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ

			ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 



										Проект




					ЗАКОН

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



	(Обнародван, ДВ, бр.21 от 13 март 1990 г., изм. , бр.27 от 5 април 1991 г., бр.
	57 от 14 юли 2000 г., бр. 25 от 16 март 2001 г.)



	§1.  В  т.1 на чл.14, ал.1 вместо съюза “и” след думите”комунално-битово” се поставя запетая и накрая се  добавят думите “ и за наложителните и спешни съобщителни услуги”.

	§2. В чл.16, т.4   се заличават запетаята и думите “и съобщенията” след думата “електроенергия”.



						ВНОСИТЕЛИ:


						Сергей Станишев
						
						Румен Овчаров

						Петър Мутафчиев

Любомир Панталеев
						
						Александър Арабаджиев






М  О  Т  И  В  И


	


Предлаганато изменение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове цели премахването на забраната за стачка за работниците от системата на съобщенията.


Законопроектът отразява, от една страна,  промените в структурата на отрасъла, които създават ситуация, коренно различна от положението през 1990 г., когато е въведена недопустимостта. Съществуването на паралелни далекосъобщителни системи и обособяването на комуникациите в сферата на националната сигурност са фактори,  намаляващи рисковете, които евентуална стачка създава за сигурността, здравето и живота на хората, както е прието в решение № 14 от 24 септември 1996 г. по к.д.№ 15/1996 г.на Конституционния съд (Обн. ДВ, бр.84 от 4 октомври 1996 г.), за да се обоснове конституционосъобразност на забраната.


От друга страна, предложението е израз на еволюцията във вижданията относно основното конституционно право на стачка, както то е установено в чл.50 от Конституцията и както произтича от чл.8 от Международния пакт за икономически, социални и културни права. Независимо от конституционната допустимост на ограничението, прогласена с посоченото решение  на Конституционния съд, неговото премахване би разширило кръга на  работниците, които се ползват от конституционното право и ще спомогне за реализация в по-голяма степен на неговото съдържание. . Правото на стачка е средство за ефективна защита на  икономическите и социалните интереси на работниците и е тясно свързано с редица други конституционни права на българските граждани: правото на труд(чл.48), защитата на труда от закона(чл.16), правото на свободно синдикално сдружаване (чл.49, ал.1)  и др.Освен това, предлаганата промяна е в съответствие с практиката в повечето европейски страни,  с юриспруденцията на съответните органи на МОТ и с тенденцията това средство за защита да обхваща и работещи в редица публични сфери.


Отпадането на забраната се съпътства със задължението за осигуряване - и при стачка- на минимален обем от услуги в областта на съобщенията чрез допълнение в чл.14, ал.1 т.1 от закона. Това предложение е в съгласие с чл.50 от Конституцията, който допуска  въвеждането на условия и ред за упражняване правото на стачка. Целта е стачката да не се застраши  осъществяването на съобщенията в сфери като национална сигурност и отбрана, при обществени бедствия  и други извънредни ситуации, спешни повиквания и др.п. Възможността върху аспекти на далекосъобщителната дейност да се въздейства и чрез механизмите на Закона за далекосъобщенията не е пречка за определяне на параметрите на правото на стачка и в Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
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