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НАМАЛЯВАЩО ЗНАЧЕНИЕ НА СТАЧКАТА КАТО 
СРЕДСТВО ЗА НАТИСК? 

 
Връзката между синдикатите като организация за защита на 

интересите на трудещите се и стачката като средство за натиск за 
отстояването на тези интереси е неотменим елемент на социалната 
практика и политико-институционалната култура на нашия век, основна 
съставка на демократичната система на трудови отношения. 
Използването на стачката като инструмент за промяна на 
действителността в защита на колективния интерес на трудещите се в 
най-широкия смисъл е толкова типично, че определя и формите на борба 
на всеки друг колектив в неравноправно социално или икономическо 
положение спрямо коя да е власт, която го притиска. Такъв е случаят със 
студентите, самонаетите или хората на свободна практика, които правят 
“стачка” за изразяване на своя конфликт. Същата дума се използва и за 
протестните действия на ползватели или потребители на някои услуги, 
какъвто бе случаят с пациентите в болниците, или за протеста срещу 
някои недостатъци на обществените служби, каквито бяха “стачките” по 
повод данъчните декларации в Испания. Стачката е широко използван 
синоним на протестна изява на група граждани, на гражданско 
неподчинение в най-общ смисъл. Това разширено значение несъмнено се 
дължи на обстоятелството, че тя е форма за изразяване на конфликта, 
който се поражда по повод на труда, и е дълбоко вкоренена в социалната 
практика за организирана защита на интересите на трудещите се. 

Стачка и синдикат са свързани като основна функция и гаранция за 
отстояване на интересите на трудещите се и в тази си същност са 
институционализирани чрез конституционното признаване на двете 
явления, недържавни по своя произход и динамика, като основни права, 
включени в правното и политическо устройство на демократичните 
системи. Колективното договаряне, третият елемент за конкретно 
регулиране на равнищата за закрила на трудещите се, зависи от 
синдикалната способност да се организира и оказва натиск върху 
работодателите и/или държавата чрез масови колективни действия. 
Никой не поставя под съмнение тази взаимовръзка. Но през последните 
години се изтъкват различни основания, даващи повод да се говори за 
криза в използването на това средство за въздействие. 

От една страна, се посочва идеологическият фактор като причина за 
коренна промяна в отношението между стачка и синдикат. Твърди се, че 
новите синдикати, изживели идеологическите постановки от 
осемдесетте години на миналия век, са принудени да се откажат от 
понятието класов конфликт, като обяснение на социалния антагонизъм и 
основен елемент на синдикалната динамика, и са възприели сценарий, 
характеризиран от сътрудничеството, а не от конфликта. В този 
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сценарий ясно преобладават елементите на интеграция за сметка на 
социалната борба като отрицание на съществуващата икономическа 
система. От друга страна се изтъква все по-голямата 
институционализация на индустриалните отношения в демократичните 
политически системи, което засилва способността на синдикализма да 
регулира пазара на труда и да участва в определянето на държавната 
политика по заетостта и социалната защита. Поради това на заден план 
остава използването на стачката като средство за постигане на целите за 
защита на трудещите се в тяхната съвкупност. Споменава се и 
нецелесъобразността на стачката, възникнала основно като форма на 
натиск в промишления сектор, след настъпилите производствени 
промени и разширяването на сектора на услугите. С други думи, 
връзката между стачката и промишления труд в тейлористко-
фордистката фабрика я прави трудно приложима в производствени 
среди, организирани по друг начин. 

Тези доводи поставят множество въпросителни пред синдикалната 
дейност в сегашната обстановка, в която се повдигат редица въпроси за 
необходимостта от синдикати в близко бъдеще, а същевременно 
синдикалните форми на действие успешно се възприемат като модел за 
защита на интересите на потребителите и ползвателите в тоталното 
пазарно общество. Дори да се приеме отказът от идеологията на 
класовата борба, интегрирането на синдиката в политическата и 
икономическата система и пълното преобразуване на основната 
производствена организация на капитализма, отношението между стачка 
и синдикат като инструменти за защита на интереса на трудещите се в 
тяхната съвкупност запазва своето значение, макар да се променя 
формата на това отношение и функцията на стачката при тези нови 
процеси. При анализа следва да се отчита специфичният исторически 
опит на синдикалното движение в дадена страна или географски район, а 
конкретно за Европа - проблемът за необходимото изграждане на 
наднационално измерение на синдикалната дейност и спецификата, 
налагана от различната синдикална култура. Важното в случая е да се 
разбере какво място заема стачката в синдикалната стратегия и да се 
съпостави ефективността на това средство за защита с други мерки, 
които постигат по-успешно или резултатно целите на синдикалната 
дейност. 

За целта е необходимо да се разгледа институционалната страна на 
въпроса, конкретната форма на законово уреждане на правото на стачка 
в националните уредби, върху които е изключено всякакво регулиране 
от Европейския съюз. Видът правно регулиране обуславя синдикалната 
дейност и определя синдикалната полза от прилагането на тази мярка. 
Но ефективността на стачката зависи в решаваща степен и от 
организационните условия, в които тя се провежда. Това означава, че 
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точната организация на производствените процеси с внедрените 
технологични новости, начинът на регулиране на трудовите отношения в 
предприятието и производственият сектор, в който се провежда 
стачката, оказват пряко влияние върху възможността и начина за 
прилагане на това средство на синдикално действие. При анализа на 
факторите за ефективност на стачката трябва да се отчита и 
определението на функцията, която стачката изпълнява в стратегията на 
конфликта. Известно е символичното значение на стачката като 
гражданско неподчинение и въздействието й върху работодателя, 
независимо от конкретната й форма и отражението й върху 
производствения процес. Но функцията на стачката трябва да се 
разглежда и откъм вътрешното й въздействие върху самия трудов 
колектив като средство за обединяване на колективния интерес около 
други външни ценности, различни от установените в нормалното 
стоково производство. Още при възникването си работническото 
движение високо е оценявало възпитателната и еманципираща 
функция на стачката, като съпротива на ценностите и културата на 
господстващите класи.  

 
Правната уредба и отражението й върху функцията на стачката 
 
В редица правни режими правото на стачка се третира различно 

според сектора, в който се упражнява. В публичния сектор (държавна 
администрация и обществени услуги) се определя задължителен 
минимум услуги от съществено значение за общността, който 
ограничава ефективността и въздействието на стачката. В частния сектор 
се определят като неправомерни някои видове стачка - с окупиране на 
работното място, щафетни стачки, стачки с усърдно спазване на 
правилника или провеждани в стратегически участъци на 
предприятието, като се възприемат редица критерии за неправомерност - 
сериозно разстройство на предприятието, пропорционалността и размера 
на щетите, защитата на производствения капацитет на предприятието. 

Правната рамка на стачката обуславя решението за свикването й, 
особено продължителността и формата на протеста. Това влияние се 
проявява в две направления - отразява се върху ефективността на 
стачката със съпътстващото спиране на работата и разстройство на 
производството, и върху цената на предприетото действие, измерена със 
загубата на възнаграждение от стачкуващите работници и възможните 
санкции при обявяване на неправомерна стачка. В публичния сектор при 
оценката на ефективността и цената на стачното действие следва да се 
отчита и трети елемент - обхватът на изисквания минимум услуги. Тази 
равносметка, която прави синдикатът при вземане на решение за 
свикване на стачка, но и работниците при вземане на решение за 
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участие, обуславя възможността за упражняване на основното право на 
стачка в колективното и индивидуалното му измерение. 

Равносметката не е никак положителна. От една страна, очевидна е 
неефективността на законните форми в сравнение с незаконните. От 
друга страна, цената на стачка винаги е висока, независимо от 
ефективността на предприетите действия. Наложеното предоставяне на 
минимум услуги води до същия резултат - висока цена за стачниците, 
без саможертвата им да бъде компенсирана от ефективността на 
стачката, която изобщо не парализира обслужването. В този случай 
стачката действа като ритуал и не постига главната си цел - да разстрои 
съществено производството на стоки и услуги. Следователно, законовата 
рамка променя типичната конфигурация на стачката, която донякъде 
губи своята функция поради неефективността и високата си цена както в 
публичния, така и в частния сектор. Това налага промени в закона, който 
да препраща към колективната автономия (като италианският закон от 
1990 г. за стачката в обществените услуги от основно значение, който 
въвежда взаимодействие между законовата уредба и колективно-
договорната самостоятелност) или изработването на нови правила на 
поведение за работодатели и работници (каквито са споразуменията за 
основните услуги в някои испански автономни области). 

 
Вземане на решение и “вътрешно” огласяване на конфликта 
 
Изменените производствени условия и новите технологии 

значително променят традиционните координати на подготовка и 
започване на действия за натиск в трудовите отношения. На първо 
място, поради раздробяването и разпръсването на производствените 
мощности, заводът губи класическия си облик и централното си 
значение. Някои други форми на производствена децентрализация също 
действат в тази посока. Очевидно е отражението на тази нова 
действителност с разпръснати и раздробени производствени единици 
върху класическото средство за обсъждане и вземане на решение - 
Общото събрание. Новият облик на работните места и механизмите на 
производствена децентрализация отслабват демократичните средства за 
вземане на решения и самото участие на работниците в стачното 
действие. Наличието на междинни работодателски структури при работа 
с поддоставчици или прибягване до услугите на агенции за временна 
работа нарушава еднородността на засегнатите трудови колективи, 
въпреки че работят на едно и също работно място. Организационните 
решения на работодателя могат да разединят интересите на работниците 
въз основа на различните видове договори (постоянни или временни) с 
предприятието или разпръсването на работната сила чрез специални 
работни режими, като например телеработата. 
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Освен разпръснатостта на работните места съществува и проблемът 
за избора на средство за приобщаване и разпространяване на конфликта 
сред самите засегнати работници. Това е въпросът за “вътрешното” 
разгласяване на стачката сред призования да стачкува колектив, в който 
трябва да е налице висока степен на сплотеност при осъществяването на 
стачния план. Тук се налагат две уточнения. На първо място, относно 
начина на запознаване с основанията и исканията на стачката, както и 
средството за разгласяването и обсъждането им. Очевидни са 
недостатъците на традиционните средства, основани на печатното слово 
и пропагандирането му чрез позиви, призиви и други подобни. 
Очевидни са и трудностите за устно съобщаване и обсъждане на общо 
събрание. Традиционните средства са недостатъчни и не изпълняват 
предназначението си да информират и разгласяват значението на 
конфликта, нито да разширяват неговия обхват. 

На второ място, следва да се отчете, че е загубил функцията си 
стачният пост, като типично средство за включване на малцинството 
работници в колективното действие на мнозинството. Не става въпрос за 
законови ограничения, а за отслабване на значението на стачния пост 
като средство за разпространяване на конфликта. Стачният пост не 
въздейства върху механични и електронни процеси, а само върху 
човешкото поведение. Машините не могат да бъдат убедени да се 
присъединят към стачката. Относителната независимост на 
производствения процес от работата на значителна част от личния 
състав в някои промишлени отрасли и услуги позволява много малък 
брой работници да поддържа производството, въпреки действията на 
мнозинството от персонала на предприятието. При тези условия 
стачният пост не изпълнява функцията за разширяване на конфликта и 
привличане на значителен брой работници за спиране на производството 
или обслужването. 

Налага се възприемането на нови подходи и използването на нови 
технически средства за комуникация, които улесняват връзката между 
работниците и изграждат нова гражданска култура на общуване. 
Видеоконференции или предавани по радиото събрания, електронна 
поща, web-страници в мрежата и много други приложения на 
съвременната технология трябва да се въведат в синдикалната дейност с 
оглед пълното използване на правото на информация и участието на 
работниците в обсъждането и вземането на решения по засягащи ги 
въпроси. Вече са налице някои опити за пълно осведомяване на 
членовете на групата в конфликт, въпреки производствената 
разпокъсаност или някои форми на организация на труда, като 
телеработата и др. Неотдавна във вестникарския бранш бе създаден 
т.нар. “кибер-пикет”. 
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Организацията на труда и правото на работодателя да определя 
организационната схема на предприятието, включително правото да 
договаря с поддоставчици присъщи на предприятието дейности, не 
могат да се използват за потъпкване на правото на стачка. Дейността на 
предприятието се ограничава от непреодолима граница - зачитането на 
основните права. 

Въпреки това при много обстоятелства тази форма на защита на 
правото на стачка и ефективното му упражняване се оказва безуспешна. 
Такъв е случаят, когато причината за неефективността на стачката се 
корени в самата организация на труда или в автоматизираните 
производствени процеси. При тези условия трудовият процес е 
независим от субективния фактор и на практика може да осуети 
стачката. Изходът от това положение е в използването на техниката като 
средство за подсилване на стачното действие, така че с обявяването на 
стачка да се извърши временна “експроприация” на работата на 
оръдията на труда. По този начин стачката блокира организационните 
права на работодателя по време на конфликта не само по отношение на 
работната сила, а и на самите средства за производство, чието 
предназначение се използва колективно за целите на конфликта и 
допринася за ефективността на стачката като средство за натиск. 

 
“Външното” огласяване или публичност на стачката 
 
Огласяването на стачката има и друга страна - “външното” 

разгласяване или отзвукът сред обществеността. Този въпрос се свежда 
фактически до публичността на конфликта като условие за ефективност. 

Тъй като стачката е проява на гражданско неподчинение, самото й 
наличие и постигането на целите й в свят с господстващо фабрично 
производство са изисквали граждански отзвук, в повечето случаи 
обществен. Постепенно се е възприела логика и обществена практика, 
според която конфликтът трябва да добие публичност сред гражданите и 
държавната власт. Колкото по-голям обществен и политически отзвук се 
постига, толкова по-резултатна е предприетата мярка, затова 
публичността е условие за ефективност и развитие на стачката. 
Възможно е дори да се установи взаимовръзка между трудно 
постижимото спиране на производството и разстройство на 
предприятието с ефективни резултати и ниска цена и компенсирането на 
тази трудност с публичното огласяване и обществения отзвук на 
конфликта. 

Затова все по-голямо значение придобива стачката като 
демонстрация, като показ на несъгласие. Класическото схващане за 
стачката като нанасяне на щети на насрещната страна за постигане на 
ефект от упражняването на това право се пренасочва от въздействието 
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върху производствения капацитет към способността на стачката да 
направи обществено достояние конфликта. С други думи, ефективността 
на стачката се измерва със самото показно отхвърляне на съответната 
производствена организация. Твърди се, че в кодекса на конфликтите 
при японските трудови отношения една от най-тежките мерки е 
символичната стачка, при която работниците не спират работа, но носят 
на дрехите или на главата си лентичка, за да покажат, че са в конфликт с 
работодателя. Важното вече не е спиране на производството, а показното 
изразяване на разногласие. 

Важно следствие от тази практика е преосмислянето на масовия 
пикет, използването на стачни постове от голям брой работници, които 
провеждат публична демонстрация не пред работното място, а 
циркулирайки из града, в който се намира предприятието, в нещо като 
обществена проява, която прави публично достояние конфликта и го 
изнася вън от местоработата. В редица случаи демонстрацията добива 
известна театралност, насочена към нарушаване на нормалния 
производствен процес, макар да е тясно свързана с необходимостта от 
даване на гласност на конфликта. 

Най-очевидното следствие на показната стачка е, че за социалния 
конфликт и за организаторите е важно да намерят място в медийното 
пространство (телевизия, радио, печат), като по този начин навлязат в 
сфера извън производствената среда, която е класическото средище на 
стачката. Работниците утвърждават своята субективна воля не чрез 
временното изземване на частното право на работодателя, а в едно 
символично пространство, опосредствано от други субекти. Изказът на 
конфликта трябва да се “преведе” и изрази от други, за да се наложи, а 
това води до известно отчуждение от типичния израз на социално 
неподчинение, който отразява класовата автономност. 

Това проличава ясно в някои условия, в които “влиянието” на 
технологията е по-изразено. Става въпрос за автоматизацията на някои 
производствени процеси и за стачните действия в нематериалните 
услуги, по-конкретно в държавната администрация. 

Автоматизацията на определени производствени процеси, особено в 
услугите, позволява до голяма степен да се омаловажи човешкият 
фактор - хората спират работа, но не и машините, които продължават да 
действат и да предоставят услугата. Такъв е случаят с някои важни 
предприятия като телефонната компания, радиото и телевизията, 
банковия сектор или промишлени предприятия с непрекъснат процес, 
като например доменните пещи. Изглежда при тези условия спирането 
на производствения процес или на предоставяната услуга има някои 
общи черти. Първо, процесът не се нарушава от прекратяването на 
човешката трудова дейност, освен ако то не продължи твърде дълго. 
Второ, ако се прекрати предоставянето на услуга, това нанася щети и 
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разстройва не само стачкуващото предприятие, а редица зависими 
производствени дейности, като по този начин се превръща в 
стратегическа стачка спрямо други предприятия. Трето, много трудно е 
да се “изолират” или “разграничат” последиците от преустановяването 
на автоматизираното производство или на услугата и дори това да е 
технически възможно, значително ще се нарушат условията на 
нормалната производствена дейност. С други думи, съществува 
техническа трудност да се разграничат потенциално засегнатите субекти 
от преустановяването на услугата, като например тя се предоставя на 
едни, а се преустановява за други и по този начин да се съчетаят 
потребностите и накърнените интереси при стачката чрез самия начин на 
провеждането й в автоматизираните сектори - своебразна частична 
стачка, която да позволи определени граждани да не бъдат лишавани от 
съответната услуга, а да се прекрати обслужването на други 
предприятия или предоставянето на други разновидности на услугата. 
Към техническата трудност се прибавя и организационната, тъй като 
това предполага значително нарушаване на обичайната организация на 
работата. 

При тези условия синдикатите отдават по-голямо значение на 
показната стачка, тъй като натиск върху насрещната страна не може да 
се окаже чрез преустановяване на производствения процес. Затова се 
търси публично признание на обстоятелството, че дадено предприятие 
или отрасъл стачкува, което се постига основно чрез обществени 
демонстрации, затваряне на предприятия и други прояви, тъй като 
стачката е загубила типичната си функция, не е ефективна при 
традиционното провеждане и само продължително преустановяване на 
работата с непосилна цена за стачкуващите би постигнало ефект. 

Но при други обстоятелства използването на тези символични 
форми на протест не се обяснява пряко с технологичните особености на 
услугата или промишленото производство, а с определена синдикална 
практика, чиято цел е да намали цената на стачката (главно загубата на 
възнаграждения) и да привлече максимален брой стачкуващи. Това са 
стачките в държавната администрация, в която се е наложил особен вид 
кратки концентрирани стачки. И в този случай стачката губи типичната 
си функция. Тя няма за цел да разстрои или да преустанови работата, а е 
просто демонстрация на конфликта, при което стачката се явява като 
символ на недоволство, на неподчинение. Стачката се съсредоточава в 
един ден, в който се разчита на широк брой участници от държавните 
служби, и не е пряко свързана с процеса и времетраенето на 
преговорите, водени от синдикатите. Тя е по-скоро своеобразна 
проверка на дееспособността на синдикатите, изразена в способността да 
мобилизират засегнатия колектив. 
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Тази промяна във функцията на стачката в държавните служби има 
пряко отражение върху начините на свикване и провеждане. След 
вземането на решение от синдикалните органи, привличането на 
колектива, заради който се свиква стачка, не се постига с традиционните 
средства за насърчаване към “вътрешно” участие на евентуалните 
стачници - събрания, писмени съобщения, информационни постове, 
срещи и други, а чрез средствата за масово осведомяване - печат, радио, 
телевизия. Така стачката става достояния на всички граждани и се 
превръща в явление, което надхвърля рамките на самите бъдещи 
участници. От “производствената” среда тя се прехвърля към общата 
информационна среда. Това обстоятелство има и други въздействия, 
които не винаги са доловими. На първо място, се отразява на самата 
ефективност на стачката, която до голяма степен може да се обезсмисли 
от налагането на минимални услуги. В случая спирането на работата не е 
толкова важно; важното е навън, в публичното пространство, да се 
огласи стачката и нейните основания. Успехът или провалът на стачката 
зависи от отзвука й в информационното пространство. От тази гледна 
точка по-ефективно е да се каже, че е имало стачка, отколкото тя 
наистина да се е провела. 

В този смисъл се налага синдикална преоценка на “публичността” 
на стачката като условие за нейната ефективност. Не бива да се смесва 
образът и действителността. Провеждането на стачка не се свежда до 
това тя да бъде отразена в едноминутен телевизионен репортаж или в 
най-гледано телевизионно време, нито да се информира обществеността 
за наличието на такава проява. Не е достатъчно да се постигне 
публичност чрез масмедиите, защото това измества синдикалната 
дейност, не утвърждава синдиката като субект, който ръководи 
конфликта. Необходимо е да се овладее огласяването на конфликта пред 
общественото мнение, въпреки споменатото изместване на синдикалната 
дейност в друг план. Усилията в областта на масовото осведомяване 
трябва да се насочат преди всичко към провеждане на идеологическа и 
културна работа от общ характер, която може да определи насоката за 
представяне на конфликта, неговата динамика и изход пред 
обществеността само ако бъде правилно проведена. Освен това 
“публичността” на конфликта не отразява неговата “скрита”, невидима 
страна, една съвкупност от житейски нагласи и чувство за солидарност, 
която трудно намира външна изява, въпреки значението си за 
започването, провеждането и развитието на стачката. А от тази област 
синдикализмът е извличал най-полезен и богат опит за ежедневната си 
работа, както са изтъквали неговите основатели. 

Следва да се преосмисли и предимно показната функция на 
конфликта за сметка на по-борбеното му въздействие. Преди всичко, 
защото този подход измества нанасянето на щети, като условие за 
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ефективност на стачката, към показната или демонстративната страна на 
конфликта. Но също така и защото в някои отрасли може би е 
необходимо да се въведат нови стачни прояви, по-борбени и не толкова 
показни, като се съчетаят стари и нови критерии за ефективност на 
средството за натиск. В този смисъл, запазвайки практиката на кратки и 
концентрирани стачки, следва да се изработи стратегия, която да 
включва “план” за стачни действия в даден отрасъл с комбиниране на 
териториални и низови равнища или провеждането на щафетна стачка 
по отрасли, каквато е стачната практика в германския публичен сектор, с 
което се удължава продължителността на конфликта и се постига 
разстройство на производствената дейност или на обслужването, което е 
типичната функция на стачката. 

При напълно автоматизираните процеси също се налага адаптиране 
на конфликтните действия към особеностите на производствената 
дейност - непрекъснатия й характер, поради което спирането на работата 
не се отразява на производствения процес, освен при голяма 
продължителност, и нейната всеобхватност, поради което 
преустановяването й има стратегическо отражение върху множество 
други дейности, какъвто е случаят с телефонното обслужване. 
Непрекъснатата работа на службата може да се използва за оповестяване 
на стачката и постигане на публичност на конфликта, както и за 
приканване на клиентите на стачкуващото предприятие да се въздържат 
от ползване на неговите услуги по време на стачката, например чрез 
съобщения на телефонните секретари или заставки при излъчване на 
“консервирани” телевизионни програми. Но също така може да се 
“разчлени” съвкупността от дейности, съставляващи обслужването, за да 
се “обособят“ някои от тях по време на конфликта според 
предназначението им. По този начин се постига различен ефект от 
спирането на производствения процес, като някои дейности се запазват, 
а други се преустановяват в зависимост от интересите. Това е 
класическото приложение на принципа за основното обслужване, който 
би трябвало да включва техниката на минималните услуги, но като такъв 
се прилага само към човешкия труд. 

Много усилия са положени, за да се разшири обхватът на стачката 
във връзка с преследваните цели, но правото засяга само полагането на 
труд, докато техническата организация на работата и средствата и 
оръдията на труда остават извън обсега на приложението му, 
непричастни към логиката на колективното неподчинение. Затова се 
налага промяна в институционалната рамка, която регламентира правото 
на стачка, като в нормативната уредба на конфликта се включат 
съпътстващи мерки за натиск, които да възвърнат на стачката нейната 
ефективност, в рамките на така наречената “стратегия за гъвкаво 
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адаптиране на правото на стачка към гъвкавата организация на 
предприятията и производството”. 

Но наложително е и провеждането на синдикален дебат по някои от 
разгледаните въпроси. За да се постигне по-голяма ефективност на 
стачката и на нейните цели, е необходимо на колективното действие да 
се подчинят и определени аспекти на организацията на производството. 
Стачката трябва да се утвърди като положение на временно изземване на 
правомощията на работодателя не само спрямо наетите работници, но и 
спрямо условията за полагане на труд. За да се преодолее кризата с 
ефективността на стачката, синдикатите трябва да разгледат въпроса за 
промяната във формите на изява на конфликта и да определят точно 
какво място заемат стачните действия в сложната съвкупност от 
средства за синдикално действие. 

 
 
ИНДУСТРИАЛНИЯТ КОНФЛИКТ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС – 

НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Намаляване на трудовите конфликти? 
 
През последните години стачките в западноевропейските страни 

имат все по-малко значение като метод за колективно действие. От 1979 
г. броят на стачките в 15-те страни на ЕС намалява. Тази еволюция на 
индустриалните конфликти може да се разглежда като знак за подобрени 
индустриални отношения. Тя може да бъде и резултат от трудността на 
синдикатите да организират стачки в условията на променените 
икономически и производствени структури или от загубата на влияние, а 
в някои страни, какъвто е случаят с Великобритания, на законодателни 
мерки, намаляващи силата на синдикатите.  

Някои изследователи търсят причините за това в нарушеното 
съотношение на силите между работници и работодатели. Високата 
безработица и трудността да се намери работа намаляват борческия дух 
и възпират работниците да изберат и се включат в такъв тип действие. 
Заедно с това обаче и работодателите, въпреки засилените си позиции на 
пазара на труда, са под натиска на все по-жестоката конкуренция и за 
тях става по-важно да осигурят изпълнението на трудовите задължения 
от работниците и продължаването на производството. 

 
� 
 
Регистрираните от Европейския наблюдател на индустриалните 

отношения (EIRO) трудови конфликти показват, че повечето стачки са 
проведени в публичния или защитените сектори. Тези сектори са 
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подложени на силен натиск поради преструктурирането им и 
либерализацията на пазарите. 

 
Стачки в ЕС по страни и отрасли през 1999 г. 

 
Страни Отрасли Страни Отрасли 
Белгия Пощи 

Транспорт 
Финансови услуги 
Публичен сектор 

Англия Образование 
Здравеопазване 
Въздушен транспорт 

Финландия Хранителна 
промишленост 
Въздушен транспорт 

Дания Образование 
Здравеопазване 
Здравеопазване 

Германия  Ирландия  
Гърция Строителство 

Хартиена промишленост 
Обществен транспорт 

Швеция Обществен транспорт 
Автомобилостроене 
Здравеопазване 
Автомобилен транспорт 

Испания Далекосъобщения 
Финансови услуги 
Добивна промишленост 
Въздушен транспорт 
Междуотраслова 
Селско стопанство 
Добивна промишленост 
Автомобилостроене 
Селско стопанство 

Холандия Образование 
Консултантски и бизнес 
услуги 
Книгоиздаване и медии 
Публичен сектор 
Обществен транспорт 

Люксембург  Австрия Транспорт 
Португалия Здравеопазване 

Железопътен транспорт 
Междуотраслова 
Въздушен транспорт 
Морски транспорт 

Франция Образование 
Въздушен транспорт 
Образование 
Национална 
Енергетика 
Публичен сектор 

Италия 
 
 

Финансови услуги 
Автомобилостроене 

  

 

Национални различия 
 

Таблиците показват огромни различия между страните по броя на 
ден-загубите поради стачка. Тези различия могат да се дължат на 
разликите в системите на индустриални отношения. Системите, които се 
характеризират с установени отношения на преговори и консултация 
между социалните партньори, могат да намалят необходимостта от 
отстояване на искания чрез стачки. 

� 
Забележка: данни на 1000 работници. Няма данни за Германия, Франция, Люксембург и за 

работниците в Швеция 
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� 
Забележка: данни на 1000 работници. Няма данни за Германия, Люксембург и за работниците в 

Швеция и Франция 
 
Цикличност в конфликтите? 
 
Конфликтите между работодатели и работници или техните 

синдикати са твърде равномерни в страните от ЕС, с някои различия в 
промишлеността. Долната графика (по данни на Еуростат) показва 
средния брой индустриални конфликти от 1997 г. до средата на 1999 г. 
по ден-загуби на 1000 работника. Тя онагледява развитието на 
конфликтите в девет страни от ЕС - Гърция, Испания, Ирландия, Италия, 
Холандия, Португалия, Финландия, Швеция и Англия. От графиката се 
вижда, че конфликтите се съсредоточават в третото тримесечие на 
годината, обратно на цикъла на колективното договаряне. 

 
 
� 
 
 
Разрешаване на колективни трудови спорове 
 
Обикновено има три етапа за разрешаване на колективни спорове от 

икономически характер - помирение, посредничество и арбитраж. Трите 
етапа се използват последователно, ако страните по спора не постигнат 
споразумение. Третият етап предвижда най-високата степен на външна 
намеса. Той обикновено се използва като последна мярка и не се 
възприема добре в страни с установени традиции в социалния диалог. 
Арбитражът може дори да бъде напълно изключен, ако процедурите 
предвиждат задължително помирение или, в краен случай, 
посредничество. 

 
 

Процедури за помирение, посредничество и арбитраж в страните от ЕС 
 
 

Страни Помирение Посредничество и арбитраж 
Белгия Помирителни процедури в 

съвместните комитети 
Процедури за посредничество и 
арбитраж 

Дания Помирителни процедури Арбитражни процедури 
Германия Доброволно помирение - 

страните по колективен договор 
могат да въвеждат 
посредническа процедура и да 
определят въздействието й. 
Съвместни помирителни 
комитети в предприятията 
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Гърция Доброволни процедури за 
помирение от официален 
представител на 
Министерството на труда 

Посредничество от самите 
спорещи страни или при 
несъгласие - от Службата за 
посредничество и арбитраж; по 
желание - арбитраж от същия 
орган 

Испания Задължителна арбитражна 
процедура преди обявяването 
на стачка или отнасяне на спора 
в съда 

Междуконфедерална система на 
посредничество и арбитраж 

Франция Законово уредени процедури за 
помирение по желание 

Законово уредени процедури за 
посредничество и арбитраж по 
желание 

Ирландия Органи за помирение и 
посредничество - Трудов съд и 
Комисия по трудови отношения 

 

Италия Предотвратяване на конфликти 
чрез кодекси за добро 
поведение, особено в 
публичния сектор, и чрез 
насърчаване на преговорите 

Неформално посредничество от 
държавни органи и 
посредничество на Комитета за 
гаранция при спорове в 
обществените услуги 

Люксембург Помирение при трудови 
спорове от Националното бюро 
за помирение, чиито становища 
могат да бъдат обявени за 
общовалидни 

Арбитражен съвет - арбитражното 
решение е равнозначно на 
сключен колективен договор и 
може да бъде обявено за 
общовалидно 

Холандия Колективните договори 
понякога предвиждат 
процедури за уреждане на спор 

Задължителна посредническа 
процедура е предвидена за  
работниците в държавните 
предприятия или обществените 
услуги 

Австрия Задължително помирение от 
помирителен орган или 
помирение по желание от 
Федералното бюро за 
помирение 

 

Португалия Помирителни процедури по 
желание 

Процедури за посредничество и 
арбитраж по желание. 
Задължителен арбитраж при 
спорове в държавни предприятия 

Финландия  Стачки и локаут могат да се 
обявяват само ако помирителят е 
уведомен писмено с най-малко 
двуседмично предизвестие 

Швеция  Посредничество от Националното 
помирително бюро 

Англия Неформално решаване на 
споровете 

Разрешаване на споровете от 
Службата за консултация, 
помирение и арбитраж 
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В Статистическия годишник по труда на МОТ се съдържат 
данни за: 

- броя на конфликтите/стачките; 
- броя на участниците в стачките; 
- общото загубено време – броя на дните, през които не е 

работено. 
Анализът на данните за периода 1970-1993 г. за 15-те страни от ЕС 

и три страни членки на Зоната за свободна търговия (Исландия, 
Норвегия и Швейцария) показват, че след едно значително увеличение 
през първата половина на 70-те години големите стачни акции 
постепенно намаляват. В Западна Европа през периода 1975-1979 г. 
средногодишният брой на стачките е 14 754 (56 стачки за работен ден), 
десет години по-късно (1985-1989) той намалява наполовина до 7 494, 
т.е. под 29 стачки за работен ден. При броя на участниците в стачките и 
загубените работни дни се наблюдава същата тенденция – от 21 млн. 
участници през първия период до 7.7 млн. през втория. 

Тези данни показват сериозно намаляване на индустриалния 
конфликт в Западна Европа. Но заедно с това те трябва да се приемат с 
някои уговорки. В различните страни, въпреки тенденцията на 
намаляване, стачките си остават едно от важните средства за натиск, в 
други тенденцията на намаляване не е равномерна, има флуктуация на 
конфликта.  

От гледна точка на т.нар. “склонност към стачки” в комбинация с 
показателите за коефициент на стачки, загубени работни дни, стачна 
мобилизация и решителност на стачкуващите изследваните страни могат 
да се групират в четири категории: 

1. Страни, показващи силна склонност към стачки – главно 
три страни от Южна Европа – Гърция, Италия и Испания. Това е т.нар. 
южноевропейски модел, макар че Франция и Португалия не се включват 
в него; 

2. Ирландия, Исландия и Великобритания – т.нар. 
волунтаристичен модел, който също се характеризира със силна 
склонност към стачки. Тук могат да се отнесат и Белгия, Норвегия и 
Австрия; 

3. Страни, които показват слаба склонност към стачки – 
северноевропейски и скандинавски или социалдемократически модел – 
Дания, Финландия и Швеция, а също Холандия и Германия; 

4. Страни, които показват много слаба склонност към стачки 
– Франция, Португалия, Швейцария и Люксембург. 

Всички класификации, които могат да се направят, са до голяма 
степен условни, ситуацията във всяка страна трябва да се разглежда в 
контекста на конкретното икономическо и политическо състояние, 
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числеността и мобилизиращата сила на синдикатите, трудовото 
законодателство, народопсихологията и т.н.   

 
Какви последствия и какво бъдещо развитие трябва да се очакват? 

Означава ли намаляващият индустриален конфликт в Европа по-голям 
социален контрол или, че социалните въпроси  стават “по-управляеми” в 
резултат на по-малко конфронтационните индустриални отношения? 
Както показват статистическите данни, ще продължава да има зони на 
скрит конфликт. Наличието на такива зони с по-силна “склонност” към 
стачки в индустриално “умиротворена” Европа оправдава опита да се 
изгради една триблокова схема на трудовите конфликти в Западна 
Европа. Първият блок (север и център) – повече или по-малко 
консенсуални индустриални отношения; вторият (южен) – по-
конфликтни и третият (който не е концентриран в един регион) – 
характеризиращ се с по-маргинални, но твърде решителни стачки, което 
дава основание да се счита, че не винаги намаляването на 
индустриалните конфликти води автоматично до индустриален мир. 

Що се отнася до социалните партньори, въпросът е дали 
синдикатите ще успеят да се адаптират към промените и да ръководят 
посоката, която движенията на работниците ще поемат в бъдеще. В този 
контекст, ще могат ли съвременните синдикати, които защитават преди 
всичко интересите на своите членове, да променят своята природа и да 
се превърнат в някаква форма на социална общност на работниците? Как 
работодателите ще успеят да определят стратегиите на работното място 
в свят, в който няма стабилни партньори за преговори и ясно изразени 
искания. И накрая, ако представителството на интереси е толкова лошо 
определено, как ще могат правителствата и наднационалните европейски 
органи да осмислят всеобхватно проблемите и да приемат подходящите 
решения? 

Вече има сигнали, че такива трудности започват да се появяват, 
доколкото някои страни трябва да се справят с редки, но остри стачки 
или с “диви” стачки, които често се свикват независимо или с отбягване 
на съответните синдикати. Такъв е случаят с Франция през последните 
години – след координираната индустриална акция на медицинските 
сестри последваха редица други протестни действия – стачката на 
железничарите през 1995 г. и на шофьорите на автобуси през 1996 г. 
Политиците не можаха да възпрат тези стачки, които привлякоха 
значителна обществена симпатия и подкрепа.  

Въпросът, който за пръв път възникна през 19 век, изглежда отново 
ще бъде поставен и през 21 век: как да се управляват социалните 
въпроси, когато те се характеризират с все по-неуловими форми на 
конфликт. 
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ИТАЛИЯ - НОВ ЗАКОН ЗА СТАЧКАТА В ОБЩЕСТВЕНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ 
 
През м.април 2000 г. Италианският парламент прие нов закон за 

уреждане на стачката в “основните обществени услуги”. Новите 
разпоредби засилват ограничението на правото на стачка, въведено със 
закона от 1990 г., като разширяват обхвата му, уточняват 
задължителните процедури, увеличават санкциите и контрола на 
“Комисията за гаранция”. Въпреки това основният принцип остава 
колективното саморегулиране на съответните професионални категории. 

 
Положението при приемането на първия закон от 1990 г. 
 
В сравнение с другите европейски страни италианската система на 

индустриални отношения традиционно се отличава с висок процент 
трудови конфликти. Но от 80-те години тази конфликтност силно 
намалява, като запазва известна острота в общественото обслужване, 
най-вече в железопътния и въздушния транспорт. В този сектор се 
провеждат многобройни стачки по инициатива на автономни синдикати, 
след това на първични синдикални комитети, които не признават 
колективните договори, сключени от федерациите на трите национални 
конфедерации. 

Тъй като правото на стачка е гарантирано от конституцията (чл.40), 
законодателната власт дълго отлага намесата в тази материя, като залага 
на обещаното от трите синдикални конфедерации саморегулиране. От 
1986 г. трите конфедерации възприемат редица “кодекси за 
самодисциплина” на отраслово равнище, които въвеждат принципите на 
задължително предизвестие и забрана на стачката през определени 
периоди от годината. Условията за осигуряване на минимално 
обслужване се договарят от синдикатите и организациите на 
работодателите. Тези опити за колективно саморегулиране се сблъскват 
с проблема за липсата на санкция и незачитането на договорните 
правила от първичните комитети. Въпреки че нямат мнозинство в 
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обществения транспорт, първичните комитети успяват да парализират 
движението, тъй като имат силно влияние сред някои стратегически 
професии като машинистите. 

При ограничената резултатност на договорното регулиране през 
1988 г. трите конфедерации се примиряват с въвеждането на 
“подкрепящо” законодателство, което да определи законовата рамка на 
колективното саморегулиране. След дълги парламентарни дебати през 
1990 г. се приема първият закон за уреждане на стачката. Той определя 
границите за упражняване на правото на стачка в “основните 
обществени услуги”, смятани за човешки права “на живот, здраве, 
свобода и сигурност, свободно придвижване, социално подпомагане и 
социални грижи, образование и свобода на общуване”. Тази постановка 
е новост и се различава от юриспруденцията, която често е решавала 
конфликти на интереси между правата на гражданите потребители и 
правата на работниците в полза на упражняването на правото на стачка. 

За всички услуги законът въвежда задължение за 10-дневно 
предизвестие на стачката с посочване на нейната продължителност. 
Стачките вече са напълно забранени през великденските и коледните 
празници, както и по време на летните отпуски. Определянето на 
условията за минимално обслужване се оставя на колективното 
договаряне или на кодексите за саморегулиране. Ако съществува 
опасност стачката да нанесе “непосредствена сериозна вреда” на 
потребителите, правителството може да разпореди мобилизация, за да 
осигури минимално обслужване. Тази мярка може да се оспорва пред 
съда както от синдикатите, така и от отделните засегнати работници. 

“Комисия за гаранция” от девет специалисти по индустриални 
отношения, определени от председателите на двете камари, е натоварена 
да следи спазването на закона. Прерогативите й са главно насърчителни 
и консултативни. Тя преценява колективните споразумения и кодексите 
за саморегулиране и при нужда прави препоръки. По искане на 
социалните партньори може също да решава конфликти. 

Въведените санкции са сравнително скромни. Синдикалните 
организации, които не спазват приетите разпоредби, рискуват само 
спиране на държавните субсидии и временно изключване от 
колективните преговори. Дисциплинарните наказания за работниците 
изрично изключват уволнение или преместване на друга работа. 

 
 
 
 
Недостатъчна ефективност на закона в транспорта 
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Законът от 1990 г. допринася за намаляване на конфликтността в 
някои сектори, но се оказва безсилен да пречупи динамиката на 
автономните синдикати и първичните комитети в обществения 
транспорт. Анализът на конфликтите в този сектор показва 
ограниченията на обществения механизъм за контрол, арбитраж и 
санкция, който законът утвърждава. 

Наистина в сравнение с предходното десетилетие броят на 
конфликтите и на стачните дни намалява през 90-те години в 
транспорта, както и в другите отрасли. Делът на транспортния сектор в 
общата конфликтност остава относително постоянен, като през 90-те 
години варира между 15 и 18% от броя на конфликтите и между 5 и 19% 
от стачните дни в италианската икономика. Но този скромен дял крие 
“качествена” страна - съсредоточаване в този сектор на най-крайните 
стачни методи. Близо две трети от решенията, взети от Комисията между 
1990 и 1996 г., се отнасят до транспортния сектор. Комисията установява 
три вида нарушения на правилата, свързани съответно с предизвестието, 
продължителността на стачката и осигуряването на минимално 
обслужване. В транспорта случаите с нарушаване на правилата за 
предизвестие са сравнително редки и представляват само 26% от 
конфликтите в отрасъла, доведени до знанието на Комисията през 
периода 1990-96 г. (при 38% за всички основни услуги). Но по 
отношение на продължителността на стачката и осигуряването на 
минимално обслужване случаите на нарушение надхвърлят средния 
процент. В железопътния транспорт правилата за минимално 
обслужване са нарушени в 44% от разгледаните случаи. 

Публикуваните статистически данни за конфликтите не позволяват 
автономните синдикати или първичните комитети да бъдат винени 
повече от конфедерациите за незачитането на правилата. В около две 
трети от споровете Комисията за гаранция е установила участие на трите 
конфедерации в нарушаването на правилата, т.е. понякога по-висок 
процент от някои автономни синдикати. Конфедерациите са склонни да 
не спазват правилата за предизвестие, но са по-загрижени от 
автономните синдикати да осигурят минимално обслужване. 

Статистическите данни не позволяват да се разкрие едно косвено 
“вредно въздействие”; отмяната в последния момент на предизвестие за 
стачка позволява да се нанесе вреда на потребителите, които не могат да 
бъдат своевременно уведомени. “Ефектът на оповестяването” обяснява 
защо автономните синдикати толкова стриктно спазват сроковете за 
предизвестие - именно чрез “ефекта на оповестяването” те могат да 
разстроят транспортната система при нулева цена за стачниците1. 
                                                           
1 Според статистиката на Министерството на транспорта през 1999 г. отменените в 
последния момент стачки в отрасъла са достигнали една трета от оповестените с 
предизвестие стачки. 
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Тристранното споразумение за транспорта от декември 1998 г. 

 
За да се компенсират недостатъците в съществуващата нормативна 

уредба, през декември 1998 г. е сключен тристранен “Пакт за 
сътрудничеството и новите правила на индустриални отношения” в 
транспортния отрасъл. Споразумението е подписано от министъра на 
транспорта, трите синдикални конфедерации и техните транспортни 
федерации, две конфедерации на автономни синдикати, както и от 
работодателските организации, в това число Конфиндустрия и 
транспортната й федерация, железниците и Кооперативния съюз. 
Споразумението въвежда тристранно съгласуване на транспортната 
политика в тясна връзка с европейската интеграция. 

Относно упражняването на правото на стачка споразумението 
предвижда колективните договори занапред да включват процедури за 
“охлаждане” на конфликтите с въвеждане на задължителен срок за 
помирение или доброволен арбитраж преди внасянето на предизвестие 
за стачка. Една от процедурите за избягване на конфликта е 
задължителното допитване до работниците преди свикване на стачка. 

Отмяната на предизвестие за стачка трябва да става не по-късно от 3 
дни преди предвиденото спиране на работа. Между края на една стачка и 
внасянето на ново предизвестие трябва да изминат най-малко 10 дни. 
Тази разпоредба, която не се отнася до синдикати с над 50% 
представителство, цели осуетяването на щафетни стачки в резултат на 
последователно организирани от различни синдикални организации 
протести. 

Два пъти годишно правителството трябва да провежда консултации 
за необходимостта от удължаване на периодите за забрана на стачките 
извън законово определения период за пътувания през летните отпуски. 

Социалните партньори се приканват да разгледат експериментално 
възможността за “виртуална стачка” без никакви неудобства за 
потребителите. При такава стачка стачкуващите не биха спирали работа, 
а биха внасяли процент от заплатата си в специален фонд със съответен 
дял и на работодателя. 

Тристранното споразумение още в началото постига ограничен 
успех, тъй като се оспорва както от някои автономни синдикати 
(особено на машинистите), така и от работодателски организации (на 
малките и средни предприятия, на товарния превоз). 

Експерти по трудово право припомнят, че в Италия правото на 
стачка е индивидуално право и не може да се ограничава със задължение 
за допитване до работниците или със забрана на щафетни стачки. Но 
юридическите трудности могат да се избегнат с въвеждането на 
задължителни процедури за помирение и със засилване на 
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правомощията на Комисията за гаранция. Следователно тристранното 
споразумение не отменя необходимостта от нова законодателна намеса. 

 
Въведените изменения със закона от 2000 г. 
 
През м.март 1999 г. ляво-центристкото правителство на Д’Алема 

внася законопроект за изменение на закона от 1990 г. Разрастването на 
транспортните стачки през март-април 2000 г. ускорява парламентарната 
работа и води до приемането на законопроекта през април 2000 г. 

Новият закон се прилага не само към работниците в големите 
предприятия за обществени услуги, но и към основните услуги, 
предоставяни от малки предприятия и самонаети. Разширяването на 
обсега е насочено главно към адвокатите, таксиметровите шофьори и 
работещите на колонките по бензиностанциите. 

Процедурните правила трябва да се определят с колективен договор 
или кодекс за саморегулиране на професионалната категория в 
шестмесечен срок. 

Новият закон въвежда задължението за определяне на срок за 
“охлаждане” на конфликтите чрез помирителна процедура преди 
обявяването на стачка. Основните услуги трябва вече да осигуряват поне 
50% от нормалното обслужване при използване на не повече от една 
трета от персонала. Пълното обслужване в определени часове не се 
включва в изчисляването на тези 50%. 

Колективните договори трябва да предвиждат минимални 
интервали между две стачки, през които се осигурява пълно обслужване. 
Отмяна на предизвестие за стачка без съгласие или без намеса на 
Комисията за гаранция или на държавните органи се третира като 
нелоялно действие и може да предизвика санкции също както 
неспазването на останалите процедурни правила. 

По отношение на санкциите законът въвежда глоби за синдикалните 
организации, нарушили правилата. Размерът на глобата се изчислява 
според членския състав, но се движи между долна граница от 5 милиона 
лири и горна граница от 50 милиона лири. Нарушение от страна на 
работодателя може също да се наказва с глоба. 

Засилва се ролята на Комисията за гаранция. Ако законовите 
разпоредби не са надлежно възприети от социалните партньори или 
професионалните организации, тя вече може да постановява 
задължителни кодекси за уреждане на конфликтите в съответните 
сектори. Комисията вече може да осъществява по-самостоятелен надзор 
и да не се произнася само при спорове по искане на засегнатите страни. 

 
Политическите и обществените реакции 
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Законът е гласуван от мнозинството на ляво-центристката коалиция, 
против него гласуват Комунистическо обновление и Северната лига. 
Десните опозиционни партии Форца Италия и Национален алианс се 
въздържат. Те са за засиленото ограничаване на правото на стачка, но се 
отнасят враждебно към включването на свободните професии в обсега 
на ограничението. Работодателската организация Конфиндустрия 
изразява разочарованието си от новия закон, който смята за неефективен 
поради липсата на ясни и задължителни правила. Тя критикува и новата 
функция на Комисията за гаранция, която е нещо средно между 
надзорна и помирителна инстанция. 

Трите синдикални конфедерации одобряват законодателната 
намеса. Те отбелязват, че новият закон отчасти възпроизвежда 
тристранното споразумение за транспорта от декември 1998 г. Те 
припомнят и необходимостта да се подобри имиджът на Италия по 
време на юбилейните чествания през 2000 г.2  

Италианската конфедерация на синдикатите на трудещите се 
изразява желание законът за стачките да бъде допълнен с участие в 
капитала на предприятията и представителство в управителните съвети, 
докато Италианската обща конфедерация на труда изказва пожелание 
парламентът да приеме също толкова бързо закон, определящ правилата 
за синдикално представителство в колективните преговори, който от 
години стои блокиран в парламента. Тристранното споразумение за 
индустриалните отношения в транспорта въвежда принципа за 
допускане до участие в колективните преговори на национално равнище 
на синдикалните организации, които минават прага от 5% от 
синдикалните членове или получени гласове в отрасъла. Този принцип 
следва новите правила за представителност, въведени в 
администрацията. Но всеобщото му прилагане предполага повсеместно 
наличие на избрани единни синдикални представителства в цялата 
икономика3. 

 

                                                           
2 През м.юли 1999 г. трите конфедерации подписват мораториум на конфликтите в 
столицата за цялата 2000 г. 
3 Вж. Социална Европа, бр.4 от 1998 г. 


