
   

 

Засилване на социалния диалог в сектора за местно и регионално 
управление 

ЕФОУ/СЕОР семинар,  11. декември 2008г., Братислава 

Доклад от обсъждането1 

 

1) Какво е социален диалог? 
 
Важно е да се обясни какво означава социален диалог, защото термина не се 
използва еднозначно във всички европейски страни, за да обясни отношенията между 
работодатели и профсъюзи или други представители на работещите. 
 
Общо изявление, съгласувано между СЕОР и ЕФОУ през 2006г. пояснява, че 
социалният диалог е широка концепция, която означава много повече от среща на 
високо ниво между асоциации на работодатели и профсъюзи и че колективните 
договорки са ключова част от него. В него се казва: “Социалният диалог действа на 
различни нива и съществува в няколко форми, които включват:  

• консултация на работещите по важни проблеми, засягащи организацията на 
работа,  

• договаряне на сроковете и условията за назначение и изпълнение на 
колективните споразумения и  

• обща дейност с помощта на различни процедури за участие.2” 
 
Общото изявление посочва също една от ключовите характеристики на социалния 
диалог, който е “важна независима същност за социалните партньори (работодатели и 
профсъюзи)”, с други думи не е под контрола на държавата. Изявлението показва 
също и някои ползи, които произтичат от успешния социален диалог във всичките му 
форми:  

• подобрение на ефективността и качеството на местните социални служби,  
• по-добри работни условия,  
• редуцирани конфликти,  
• по-лесно справяне с промените и  
• по-голямо доверие между работодатели и работещи. 

 
Този доклад разглежда различните форми на социалния диалог, при различните 
работни нива в сектора за местно и регионално управление на страните членки на ЕС. 
Той прави опит да поясни и обобщи съществуващата позиция, основавайки се на 
                                            
1 Този документ е подготвен с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Но комисията 
не отговаря за неговото съдържание или начина, по който може да бъде използван. 
2 Общо изявление за развитието на социален диалог в местното и регионално управление, 
прието на пленарно заседание на Комитета за секторен социален диалог, проведено на 
29.11.2006г. 
3 Strengthening social dialogue in the local and regional government sector in the “new” Member States and 
candidate countries, by ECOTEC Research and Consulting Limited on behalf of EPSU and CEMR; December 



Засилване на социалния диалог в сектора за местно и регионално управление 
Доклад от обсъждането 

 

 2

съвместната работа на СЕОР и ЕФОУ и най-вече на ЕФОУ (намираща се на сайтовете 
на СЕОР и ЕФОУ). По-подробна информация ще се предостави на семинара.  
Сравнява се, там където е уместно, разширеното положение на ЕС, което е цел на 
семинара, с това на шестте страни: България, Чешката Република, Унгария, Полша, 
Румъния и Словакия. За всеки случай се поставят известни въпроси, като основа за 
по-нататъшен дебат. 
 

2) Социален диалог на нивото на ЕС 
 
Социалният диалог в местното и регионално управление в настоящата си форма, е 
установен през 2004г. Двете участващи страни са ЕФОУ (Европейската федерация за 
обществени услуги), представяща работещите и СЕОР (Съвет на европейските 
общини и региони), който представлява работодателите. Представители на двете 
организации се срещат периодично, под формата на секторен комитет за социален 
диалог. Управляващото звено (председатели, заместник-председатели и 
секретариат), координира дейностите, които се извършват от работните групи и свиква 
едно пленарно заседание годишно. Заседанията са включени в общата рамка на 
секторния социален диалог, установена от Европейската комисия през 1998г. – 
понастоящем има 36 такива комитета. Комисията изисква включените организации да 
отговарят на известни критерии, свързани с представителството и възможностите на 
органите – техни членове, преди да вземат участие в секторния социален диалог на 
европейско ниво.   
 
Наред с обмяната на възгледи и разглеждането на въпроси от общ интерес, като 
насилието на работното място, демографските промени или дългогодишното 
обучение, ЕФОУ и СЕОР са направили пет съвместни изявления от началото на 
2004г.: за теле-мрежата (2004г.), политиката на заетост (2005г.), развитието на 
социален диалог в местното и регионално управление – цитирания по-горе документ 
(2006г.), отговор на зеления доклад на Комисията по модернизация на трудовото 
законодателство (2007г.) и активното участие на горепосочените в пазара на труда 
(2008г.). Освен това, през 2007г. ЕФОУ и СЕОР обявиха общи насоки за създаването 
на планове за равенство на половете  в местното и регионално управление. Тяхната 
цел е да “подкрепят местните и регионални инициативи за равенство, както и да 
насърчават един общ, дългосрочен и състоятелен подход към равенството от страна 
на членове на ЕФОУ и СЕОР”. 
 
Като допълнение, Комитетът за финансовата подкрепа на Комисията издаде 
няколко доклада, с цел създаването на социален диалог в сектора, по – точно 
изследване на развитието в Централна и Източна Европа4 и доклад, включващ 
серия от изследвани случаи за ролята на социалния диалог в промените по 
предоставяне на местни услуги5. 
 
Ключови въпроси за представителите на шестте страни от тази зона са: 

                                                                                                                                        
2005; and Trade unions, collective bargaining and social dialogue in local and regional government in the EU 
Member States, EEA and candidate countries, A report for EPSU by the Labour Research Department; 
December 2008  
4 Засилване на социалния диалог в сектора за местното и регионално управление в “новите” 
страни членки и кандидат членки, от ECOTEC Research и Consulting Limited от името на ЕФОУ и 
СЕОР, декември 2005г. 
5 Реформа на обществените услуги: Каква е ролята на социалния диалог? От Института за 
изследване на работата от името на ЕФОУ и СЕОР, юли 2008 
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• Доколко те и техните членове са наясно с това развитие на европейско 
ниво? 

• Доколко чувстват, че те могат да повлияят на това развитие? 
• Доколко считат, че договорените споразумения имат отношение към 

ситуацията в техните страни? 
• Доколко се усеща ефектът им в техните страни или на нивото на ЕС? 

 

3) Социален диалог на национално ниво 
 
Контекстът, в който се осъществява социалният диалог в местното и 
регионално управление, варира значително в ЕС. Между другото, това се 
отразява на начина, по който местното управление е структурирано, 
функциите, които то изпълнява и статута на заетостта за тези, които работят в 
него. 
 
Мнозинството на държавите от ЕС, 23 от 27-те, имат две или три нива на 
местно управление. Но България е една от четирите страни с едно ниво, макар 
че има области, които са част от децентрализираната държавна 
администрация и региони, които имат важни планиращи функции. Има 
значителни разлики в ЕС при дадените отговорности на местното и регионално 
управление, с ключово разделение между страните, където задължителното 
образование и/или здравното обслужване се предоставят от местното и 
регионално управление и други, за които тези услуги се предоставят по друг 
начин. В пет от шестте страни, България, Чешката република, Унгария, Полша 
и Словакия, местните и регионални структури имат значителна отговорност, 
докато в Румъния те са отговорни само за образованието, но не и за 
здравеопазването. Това има значение както за броя на работещите в сектора, 
така и за ред други неща. Здравните работници, грижещи се за членовете на 
обществото, имат както ограничения, така и възможности за упражняване на 
натиск, които не са същите като тези на работниците, заети с почистването на 
смет или с изработката на общинските планове, например. 
 
Друг ключов въпрос, е статутът на тези работещи в сектора – обикновени 
служащи ли са те, или имат специален работен статус, който е значително по – 
различен от този на работещите в частния сектор? В 15 от 27-те страни на ЕС, 
поне някои от работещите в местното и регионално управление имат 
специален работен статут, макар че има тенденция за намаляване на броя им 
в тази ситуация. В три от шестте държави, България, Унгария и Румъния, някои 
от работещите на местно ниво имат специален статут. В Чешката република, 
Полша и Словакия напротив – хората, работещи в местното и регионално 
управление, са ръководени от правила,  много подобни на тези, които 
управляват работещите в частния сектор. (Това не означава, че няма 
обществени служители със специален статут в тези три страни. Но те са 
назначени от централното управление, независимо, че някои от тях работят в 
местни служби). 
 
Ключови въпроси за представителите на шестте страни от тази зона са: 
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• Има ли промени в структурите и функциите на местното и регионално 
управление? 

• Има ли промени в работния статут на хората, работещи в него? 
 

4) Колективни договори на национално ниво 
 
Първото нещо, което трябва да се установи, е дали изобщо има колективни 
договори. Всъщност във всичките 27 страни на ЕС има преговори за 
плащането и за условията, макар че в някои страни те се разпростират само 
върху част от работната сила, а при други процесът не е официално познат 
като колективно договаряне.   
 
В 16 държави от ЕС има нормални колективни договори за хората, работещи в 
местното и регионално управление. Тази група включва 11 държави, където 
всички работещи в местното и регионално управление се третират като 
нормални служители, заедно с петте държави на ЕС, в които някои от заетите в 
местното управление имат специален статут. Тази група включва Чешката 
република, Полша и Словакия.  
 
Има три държави в ЕС, в които заплащането и условията на хората със 
специален статут не са предмет на договаряне, а вместо това се определят 
едностранно от държавата без преговори. Една от тях е България. Обаче 
трябва да се подчертае, че макар заплащането и условията за хората със 
специален статут в тези страни са установени със закон, заплащането и 
условията на другите служещи в местното и регионално управление са 
предмет на колективно договаряне. 
 
Има четири държави в ЕС, в които заплащането и условията за хората със 
специален статут не се договорят по същия начин, както за другите служители, 
а чрез дискусии / преговори. Във Франция например, условията и сроковете за 
хората със специален статут са установени от законодателството и ето защо в 
строгите законови положения няма колективно договаряне. От друга страна, 
приет от държавите през 1983 г.  закон твърди, че профсъюзите имат право да 
водят “преговори с правителството” преди взимане на решение за повишаване 
на заплатите. Нито една от шестте изследвани държави в този документ, не е в 
тази позиция. 
 
Има също четири държави членки на ЕС, в които заплащането и условията за 
служащите в местното и регионално управление са предмет на законодателно 
одобрение, след като се договорят. Тази група включва две от шестте 
държави, разгледани в този документ. Унгария, където колективните договорки 
за обществения сектор не са обвързани със закона, освен ако не се 
осъществяват чрез законодателството и Румъния, където след преговори, 
правителството увеличава заплащането за хората със статут на обществени 
служители, чрез правителствена наредба. 
 
Вторият въпрос за разглеждане е нивото, на което се провеждат основните 
преговори. В ЕС има три широки групи, макар че границите между тях не са 
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винаги точни. Първо, това са тези страни, в които преговорите не се отнасят до 
целия обществен сектор. Второ, това са тези, в които има отделни преговори 
за работещите в местното или регионално управление, но всички или почти 
всички от служещите в този сектор са включени в споразумение или 
споразумения на национално ниво. И накрая онези, в които няма национално 
споразумение за служещите в местното и регионално управление, а отделните 
общини или региони достигат до собствени сделки. 
 
Има 10 страни в ЕС, където служещите в местното и регионално управление са 
уредени като част от обща сделка в публичния сектор. Подобна е ситуацията в 
Германия, макар че в момента има два отделни вида преговори, едните за 
служещи в централното и местно управление и други за служещи в 
регионалното управление. Четири от шестте страни са изследвани в тази 
група. Те са: 

• Чешката република, където има национални преговори между 
управлението и профсъюзите за целия обществен сектор;  

• Унгария, където годишните преговори определят заплащането и 
условията за всички служещи в публичния сектор; 

• Румъния, където преговорите установяват заплащането на национално 
ниво за хората, работещи както в централното, така и в местното 
управление, макар че отделни местни власти могат да се договорят за 
допълнително заплащане; и  

• Словакия с едно споразумение за хора без специален статут, както в 
местното, така и в централното управление. 

 
Има 11 страни в ЕС, в които условията и заплащането се установяват с отделни 
преговори, както за местното, така и за регионалното управление и те не са 
част от общо споразумение в целия публичен сектор. Те често водят до 
няколко договорки за различните части на сектора, както е в Дания или 
Швеция. Нито една от шестте изследвани държави в този документ, не е в тази 
позиция. 
 
И накрая са страните, където заплащането и условията се договарят локално, 
с отделните местни и регионални власти. Има седем страни в тази група (осем 
с Люксембург, където има случаи на включени работници с ръчен труд). 
България и Полша също са в тази група, макар че в България няма преговори 
за тези, които имат специален статут. 
 
Но разделението между тези категории в действителност често е по-
непрецизно, отколкото се посочва тук. Първо, съществува натиск от центъра 
дори и в страни, в които споразуменията са изцяло секторни или местни. Такъв 
е случаят например в Полша, където отделни местни власти провеждат свои 
собствени преговори, но централното управление поставя общата финансова 
рамка. Второ, дори и в централизирани системи, често има обхват на местната 
гъвкавост. Такъв е случая с Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия. 
Подробностите варират в различните държави, но в Румъния, например, 
отделни местни власти могат да се споразумеят да направят допълнителни 
плащания върху националната парична скала, а в Словакия последното 



Засилване на социалния диалог в сектора за местно и регионално управление 
Доклад от обсъждането 

 

 6

подобрение, направено от някои местни власти, е въвеждането на по-кратка 
работна седмица за майките. 
 
Ключови въпроси за представителите на шестте страни от тази зона са: 

• Какво е влиянието на държавата, едностранно налагаща срокове и 
условия на няколко групи служащи в местното и регионално управление, 
както е в България? 

• Кое функционира добре в националните системи за колективно 
споразумение и къде могат да се правят подобрения? 

• Дали там, където има централно договаряне, местните и регионални 
управления имат полза от това да бъдат включени в останалата част на 
обществения сектор – как служащите в местните и регионални 
управления и как профсъюзите участват в решенията? 

• Какъв обхват има  или трябва да има това, за да варират сроковете и 
условията на местно ниво? 

 

5) По-широк социален диалог на национално ниво 
 
Друга форма на социален диалог, са обсъжданията между профсъюзи и 
работодатели в местното и регионално управление, което излиза извън 
незабавните преговори за заплащане и условия и разглежда по-широки 
въпроси. Те варират от такива много близки до семинара обсъждания, като 
организацията на работното време или здраве и безопасност, до такива 
отдалечени от него, като реформата на местното управление или като 
предизвикателства като миграцията, промяна на възрастовия профил или 
необходимостта от увеличено разнообразие, пред които са налични.  
 
Общият отговор от профсъюзите и друга налична информация показват, че 
петнадесет страни членки на ЕС имат официална структура на социален 
диалог с много различни имена, на нивото на местното управление или на 
целия публичен сектор. Три от шестте държави, разгледани в този доклад, 
имат подобни структури. Това са България, където има общински съвет за 
тристранно сътрудничество, Чешката република, където профсъюзите считат, 
че има официална структура за социален диалог и Унгария, където има 
няколко тристранни органа за обществения сектор, включително ОКЕТ за 
всички обществени служители и ООКЕТ за обществени служители в местното 
управление. Освен това, в Румъния има на местно ниво общи комитети 
(comisiilor paritare) при отделните власти и институции в обществения сектор. 
(Това не означава, че няма социален диалог в другите три. Всъщност всичките 
шест държави имат институции за социален диалог на нивото на цялата 
икономика и Полша също има институции за някои индустрии и на регионално 
ниво.)  
 
Въпросите, които се обсъждат на национално ниво в органите, както за местно 
така и за регионално управление или целия публичен сектор, включват 
застраховка срещу инциденти, здраве и безопасност в Чешката република, 
приватизация и реформата на местното управление в България, механизми за 
решаване на трудовите спорове, както в Чешката република, така и в България 
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и промени в трудовото законодателство, свързани с обществените служители и 
общата реформа в публичния сектор в Унгария. 
 
Ключови въпроси за представителите на шестте страни от тази зона са: 

• Дали има адекватни структури за социален диалог в местното и 
регионално управление и по-конкретно в трите държави Полша, Румъния 
и Словакия, където няма национални структури както за местно и 
регионално управление, така и за обществения сектор? 

• Дали се обсъждат правилните въпроси за структурите в социалния 
диалог? 

• Дали дискусиите водят до резултати? 
• Дали има нужда от по-голям социален диалог на местно ниво? 


