
 

 

 

Разширяване и подобряване на демокрацията на 

работното място като предпоставка за хуманизиране на 

труда и работната среда DIRECT II VS/2020/0101 

Национален доклад за България 

1. Основни измерения на прякото работническо участие в 

управлението и неговото въздействие върху системата на 

индустриални отношения  в България: общ преглед  

Прякото участие на работниците в управлението на предприятията 

не е силно застъпено в Република България и по тази причина, 

темата е обект на малко на брой изследвания. В периода след 1990 г. 

темата за прякото участие в управлението рядко се среща в научните 

изследвания, включително в случаите на управленски и 

изследователски подходи и изследвания в областта на 

индустриалните и трудовите отношения. Прякото участие често се 

коментира и се разбира като представителното участие, но липсва 

изследователската гледна точка, която да акцентира върху 

отделните аспекти на прякото участие. Причините са липса на 

представителна извадка от примери и добри практики и научен 

интерес по този въпрос, включително и специално относно 

представителното участие, индустриалната демокрация и 

индустриалните отношения.  

Като цяло, основните форми,застъпени в България, на пряко участие 

на работниците и служителите в управленския процес, включват: 



 

 

 а) консултативни форми - представляват проучвания на мненията 

на работниците; срещи на работното място; системи за събиране на 

предложения на работниците и идеи за иновации; 

 б) делегиране на функции - включват участие в контрола на 

качеството; делегиране на индивидуална или групова автономия на 

работното място; проектни екипи. 

Основните въпроси, обсъждани с работниците чрез пряко участие, са 

свързани с производствения процес, технологията, качеството, 

производителността, работното време, здравето и безопасността на 

работното място и екологичната политика. В някои случаи се 

обсъждат и социални въпроси и теми, свързани със съвместяването 

на професионалния и личния живот. 

Прякото работническо участие и управление на труда и трудовите 

отношения  

Според резултатите от тези проучвания сред представителите на 

секторните синдикални федерации, прякото участие в управлението 

на предприятията е полезно за постигане на по-висока 

производителност, за въвеждане на нови технологични решения или 

подобряване на старите, за стимулиране на инициативността, а 

оттам - достигане на по-висока конкурентоспособност и устойчиво 

развитие на бизнеса. 

Прякото участие във всички  избрани предприятия обхваща различни 

типове  и форми и обикновено покрива широк кръг въпроси. Няма 

принципна разлика в моделите на напряко участие според формата 

на собственост и секторите. Според изследването на Европейските 



 

 

предприятия (2019) г.1, проведено от Европейската фондация за 

подобряване условията на живот и труд, в 56 % от предприятията в 

България, участници в изследването2 управлението е по-скоро тип 

„командно” и организацията и оперативното управление са 

приоритетно контролиращи. В сравнение със средните показатели 

за страните от  EС 27 + Обединеното кралство (ОК), такъв стил на 

организация и управление съществува само в 37% от всички 

изследвани предприятия. В 41% от предприятията в България се 

използва средна степен на сложност на труда и средно равнище на 

автономия на работното място, докато такива са използвани в  57% 

от предприятията, средно за EС 27(+ОК). Освен това, ако за ЕС 

27+ОК, средно в 6% от предприятията се използва висока степен на 

сложност на труда и автономия на работните места, това може да се 

наблюдава само в 3% от предприятията в България. В повечето 

останали страни от централна и източна Европа (ЦИЕ), както и с 

Кипър и Малта, относителният дял на предприятията, където има  

висока стаен на сложност на труда и на автономия на работното 

място  е сравнително близък до този в България (само в Естония 

относителният дял на такива предприятия е 8%, по-висок от средния 

за ЕС -27+ОК). В повечето от предприятията от страните от ЦИЕ обаче 

се използва средна (селективна) сложност на труда  и средно 

равнище (избирателно) на автономия на работните места, в 

сравнение с България. Например, това е валидно за  77% от 

предприятията в Малта, в почти 60% от предприятията в Кипър,  в 

56% от предприятията в Естония и в почти 50%  от предпирятията в 

Полша. 

                                                           
1Виж. EUROFOUND. European Company Survey 2019. Publciation  office of the Euroepan Union, 
Luxemburg, 2020. 
2 Пак там  



 

 

В някои предприятия, прякото участие съществува заедно с нови 

форми на организация на труда и огъвкавяване на труда. Използват 

се и вътрешна и външна гъвкавост. Обаче влиянието на работниците 

и синдикатите върху огъвкавяването е сравнително слабо или 

практически отсъства. При консултациите с работниците се обсъждат 

само ограничен кръг въпроси на организацията на труда. 

Работниците нямат възможност за избор относно работното време и 

организацията на работа, с изключение на конкретни решения за 

ротация на работните места, отсъствия и други.3 

Досегашните изследвания в България показват, че независимо от 

споделените опасения няма констатирана видима съпротива относно 

нови форми на организация на труда в избраните предприятия, но 

като цяло синдикалните  

представители споделят някои опасения относно последиците от 

внедряването на новите форми. Техните опасения се отнасят до 

повишаване на интензивността на труда, проблеми с работното 

време, безопасността и здравето при работа. Изглежда че интересът 

на работниците е моделите на организация на труд и прякото 

работническо участие да осигуряват както  производителност и 

качество, така и подходящи условия на труд.4 

Повечето от респондените на проведени до сега изследвания 

споделят мнения, че съществени предпоставки за използване на 

прякото работническо участие  в предприятията са добрият трудов 

климат, организационната култура, доверието между 

работодателите и работниците/ и техните представители, в т.ч. и 

                                                           
3 Виж Going up the high road.Rethinking the role of social diloague to link the welfarea dn 
compatitiveness. VS/2013/0349. Bulgarian national report. 2014. Authors E. Ribarova, N. 
Daskalova(он-лайн работен доклад) 
4 Виж Прякото работническо участие в управлението в България .Национален доклад. DIRECТ 
–VS/2016/0305. 2018. Aвтори. E. Рибарова,  И. Aтанасова, M.Mинчева, Д.Бранков 



 

 

синдикалните организации, развитието на социалния диалог и 

добрата воля на партньорите. Резултатите от изследванията 

показват и известна взаимовръзка между  качеството на 

индустриалните отношения и използването на форми на пряко 

работническо участие. Нещо повече, в противовес на хипотезите че 

прякото участие  би довело до неглижиране на синдикатите, не се 

потвърждават такива резултати и практики.5 

Прякото участие и представителството на работниците в 

предприятията 

Въпросите на прякото работническо участие в управлението са 

разгледани подробно в Европейското изследване на  предприятията 

(2019), проведено от Европейската фондация за подобряване 

условията на живот и труд, съвместно със CEDEFOP, което включва и 

български предприятия. Според данните, в около 1/3 от 

предприятията в България има установени постоянни практики на 

пряко работническо участие, като този процес  има значително 

влияние върху управленските решения, а средно за ЕС -27 + 

Обединеното кралство (ОК) този дял е около 30% от предприятията. 

В същото време, този процент е  сравнително по-висок за Румъния - 

42%, Кипър - 41% и  Естония - 39%. В  31 % от предприятията в 

България прякото работническо участие не е постоянно действащо и 

влиянието върху управлението на  предприятията е на средно 

равнище (този процент е 36 средно за  EС 27 + ОК). В Полша  

относителният дял на такива предприятия е 51%, в Малта - 39%. В 

26% от изследваните предприятия в България прякото участие е  

главно съвещателно, с ограничено влияние върху управлението, като 

този дял средно за ЕС 27+ ОК е 20%. В няколко държави членки на ЕС 

                                                           
5 Пак там 



 

 

от ЦИЕ този дял е почти същият - Чехия, Словакия, Словения, Унгария. 

Относителният дял на предприятита, в които се  

използват само отделни елементи на пряко участие и влиянието 

върху управлението е слабо, са еднакви за България и средно за ЕС-

27+ ОК -14 %. 

Според интервютата, които са проведени при осъществяването на 

първия проект ДИРЕКТ (2016-2018) повечето от работодателите и 

някои от синдикалните представители споделят мненията, че прякото 

работническо участие и другите форми на индустриална демокрация 

са взаимно свързани и могат да се допълват. Повечето респонденти  

посочват че обикновено не се проявяват конфликти между 

различните форми на индустриална демокрация, с някои изключения 

- в случаите, когато интересите на някои работни екипи и 

професионални групи се противопоставят на интересите на 

повечето от останалите работници: например в  случаи на 

организирането на работни смени, безопасността и здравето при 

работа, заплащането и др. Такива данни например се посочват за 

хранителната промишленост. 

Във всички изследвани предприятия има въведени иновации в 

организацията на труда, но те са ориентирани към целите на 

предприятията и подобряване на производителността и 

конкурентоспособността, а не толкова към потребностите на 

работниците.6 

Според повечето от данните от проведени изследвания няма 

информация за стабилни връзки между прякото участие и процесите 

                                                           
6 Виж Прякото работническо участие в управлението в България .Национален доклад. DIRECТ 
–VS/2016/0305. 2018. Aвтори. E. Рибарова,  И. Aтанасова, M.Mинчева, Д.Бранков 
 
 



 

 

по информиране и консултиране чрез представители, както и между 

прякото участие  и дейността на комитетите по условия на труд, 

въпреки че аспектите на условията на труд и безопасността и 

здравето при работа са сред най-често обсъжданите при 

индивидуалните и групови консултации с работниците. Въпреки че в 

изследването по първия проект ДИРЕКТ се посочва, че синдикатите са 

консултирани относно въвеждане на форми на пряко работническо 

участие и дори е имало преговори за частични споразумения за 

механизмите, по които ще се използва, все пак синдикалните 

организации не са достатъчно добре информирани относно всички 

аспекти и резултати от прилагането на прякото участие. Има 

сериозни доказателства, че някои синдикални представители и дори 

някои мениджъри подценяват ролята на прякото работническо 

участие и неговото влияние върху управлението на предприятията, 

трудовите резултати и качеството на трудовия живот. 

Визиите на синдикатите и работодателите относно прякото 

работническо участие 

Като цяло представителите на синдикатите и работодателите 

разглеждат индустриалната демокрация в по-общ план – като 

дейност по информиране, консултиране и до известна степен 

съучастие в управленски решения, тъй като  

няма ясна нормативна рамка за последното в България Някои от тях 

посочват, че обратната връзка от информирането и консултирането 

чрез представители,  

е изградена чрез  информация набрана от работниците, което „само 

по себе е  пряко участие”.  



 

 

Някои синдикални представители - и от национално, и от секторно 

равнище  очакват прякото участие да подобри индустриалната 

демокрация (в т.ч. и колективните преговори и договаряне) и 

индустриалните отношения като цяло, както и мотивацията за труд и 

производителността на труда. Работодателските представители и 

синдикалистите обаче споделят виждането, че прякото участие е 

повече мениджърски подход, който основно е насочен към 

подобряване на производителността и развитието на компаниите 

В много от случаите, възгледите на представителите на 

работодателите и синдикатите относно прякото участие изглеждат 

сходни. Този извод се налага от практическите форми, приложени в 

дадени изследвани сектори и тяхното значение - те са насочени към 

подобряване на производствения процес, организацията на труда и 

производителността, а понякога към здравето и безопасността на 

работното място, като много по-рядко се отнасят към чувствителни 

въпроси като заплати, социални придобивки и т.н. 

Прякото участие и интересите на работниците и работодателите-

основни резултати 

Повечето изследвания и анализи по тези въпроси са насочени само 

върху структурния подход и описват мениджър ските функции и роли. 

Според най-новите изследвания на поведението бизнес 

организациите и тяхната специфична работна среда, едни от 

основните показатели за успех  са продължаващия ръст на 

мотивацията за труд и конкретно и на работническото участие в 

управлението (в различни форми), в процеса на дейността на 

предприятията. В тази връзка постоянното нарастване на степента 

на работническото участие в управленски решения е от особено 

значение, тъй като то допълва управленския процес, насърчаван и 



 

 

изпълняван от специализираните професионални мениджъри. 

Работническото участие е като цяло насочвано от мениджърите,на 

основание на съществуващата корпоративна култура и създадените 

процедури, но  много често това не е достатъчно. По тези причини, се 

създават закони и правила, които формират нормите и стандартите 

за подобряване на тези процеси. Нормативните стандарти имат 

преимуществено непряк ефект в ЕС, тъй като те като цяло 

задължават работодателите да предприемат действия, относно 

работническото участие чрез представители (синдикати, 

работнически съвети  и др.). 

Работническото участие включва и действия за мотивация и за пряко 

участие, тъй като те насърчават работниците да упражняват 

демократично влияние  

върху бизнес решенията на предприятията. Това е най-важният 

фактор и за прякото и за непрякото работническо участие. 

За съжаление през последните години подходът на ЕС към 

дружественото право и корпоративното управление се 

характеризира е минималистичен, основан на минимална намеса по 

отношение на регулиране и поставяне акцент върху принципа на 

взаимно признаване. Действията на ЕС са ограничени до премахване 

на пречките пред трансграничния бизнес, а не до насърчаване на 

европейски модел за корпоративно управление, така че в 

действителност това е подход на крайно дерегулиране. Участието на 

работниците във взимане на решенията на работното място се 

третира като потенциална тежест за предприятията, а не като актив 

или право на равнопоставеност. Последствията от този подход са 

влошаване на правата на участие на работниците и 

непоследователност по отношение на прилагането на достиженията 



 

 

на правото на ЕС. Ръководствата на предприятията се чувстват 

свободни да интерпретират избирателно европейското право, за да 

сведат до минимум задълженията си, определени от националното 

законодателство. Те също така могат да организират своята 

корпоративна структура, за да изберат по-малко „неудобните” 

национални законодателства като например предприятия, наричани 

„пощенски кутии“- предприятия с адресна регистрация в държава с 

благоприятен данъчен режим (само с адрес за кореспонденция), 

които осъществяват търговската си дейност в други държави с цел 

свеждане до минимум на данъчните си задължения. 

Обаче, в различните страни от  ЕС,  както и в ЕКП, сред  

академичните представители и частично сред някои от 

работодателските организации има нагласи да  се работи за модел 

за „добро корпоративно управление”,което включва различни 

аспекти на работническо участие в управлението, включително в 

рамките на многонационалните компании (МНК), както и в процеса 

на трансгранични сливания и поглъщания. Тези аспекти на 

информирането и консултирането, както и на работническото 

представителство в органи за надзор и управление на предприятията  

са поставени на първо място. Прякото участие, въпреки че е липсва в 

основните документи върви по свои път и в практиката (особено в 

МНК) и в дискусиите между синдикати и понякога представители на 

работодатели и мениджъри. 

В подкрепа на подобни действия са и данните,  че прякото участие е 

по-добре развито в предприятия с по-добре развити индустриални 

отношения. Връзките между формите на пряко участие и   

работническото представителство обаче все още не са видими. 

Синдикатите в повечето предприятия подкрепят прякото участие и 



 

 

понякога са включени в преговорите и прилагането му, но този 

процес се нуждае от подобрения. Синдикатите се нуждаят от повече 

информация за формите и резултатите на пряко участие и неговото 

въздействие върху качеството на трудовия живот и правата на 

работниците.  

Това се отнася и до отношенията с други форми на работническо 

участие и представителство. 

2. Използването на нови технологии: автоматизация, цифровизация, 

използване на ИКТ и тяхното въздействие върху организацията на 

труда, условията на труд и прякото работническо участие в 

управлението –национални измерения 

Основни характеристики на новите технически и технологични 

промени 

Дигитализацията се разраства през последните 10 години. Докато 

използването на компютри  и електронна поща са вече характерни 

особености на модерните работни места, новите технологични 

елементи, като големи данни, системи за наблюдение и, изкуствения 

интелект и други  революционизират пътищата по които процесите, в 

т.ч. тези по управление на човешките ресурси (УЧР) се организират в 

предприятията. Тази промяна може да има съществени последици за 

социалния диалог и УЧР, в т.ч. за стандартизирането и 

централизирането на практиките и развитие на някои функции, 

традиционно обвързани с УЧР, като съхраняването на данни към 

други отдели като финансите. Големите данни и дигитализацията 

вече имат огромно влияние върху поведението на МНК и 

организирането на УЧР през последните десетилетия, като това 

влияние продължава и ще се разраства. Дигитализацията и новите 

технологии също насърчават стандартизирането на много процеси 



 

 

по УЧР. Тази нарастваща дигитализация дава нова насока на 

вземането на решения и процесите на организиране, както и 

растящото използване на големи данни. 

Европейските социални партньори, предприятията и работниците 

сега са изправени пред редица външни фактори, които могат да 

определят темпото  на дифузия на социалния диалог на ниво 

предприятие  като потребностите на предприятията да отговорят на 

радикалните технологични промени (например, цифровизиране, 

роботи, използване на социални медии и др.).Тези технологични 

постижения (напредък ) също се отразяват на появата на нови 

индустрии и услуги  и нови форми на предприятия и работни места, 

което води до потребности от нови подходи, по които се организира 

трудът. 

В България в края на 2015 г. има приета Национална стратегия за 

интелигентна специализация 2014-20207, както и Концепция да 

участие на България в Четвъртата индустриална революция ( 2017г. ). 

Въпреки това,  съществуващата среда за дигитална трансформация в 

България  се определя като „задоволително насърчаваща среда”, 

подобна на тази в Хърватия, Гърция, Унгария, Латвия, Полша и 

Румъния. Интегративният индекс за дигитални технологии (DTII) 

измерва степента на интегриране към дигиталните технологии в 

страната за три сектора и за седем ключови технологии: социални 

медии, мобилни услуги, облачни технологии, Интернет на нещата, 

кибер-сигурност, роботизиране и автоматизиране, "големи данни” 

                                                           
7 Стратегията е развита с подкрепата на Световната банка. Вж. World Bank (2012). GOING 
FOR SMART GROWTH. Making Research and Innovation Work for Bulgaria Report No. 66263-BG 
http://documents.worldbank.org/curated/en/523731468239988272/pdf/662630ESW0P07803692
70B00PUBLIC00ENG.pdf 



 

 

аналитични данни. Отново България е в ниските нива на скалата и 

попада в категорията „неосъществен потенциал”.8 

България се справя сравнително добре в областта на свързаността, 

особено по отношение на широкия достъп до свръх-високоскоростни 

и мобилни широколентови мрежи. Наблюдава се напредък в 

измерението „електронно правителство“, като бележи все по-голям 

брой потребители и висока оценка за предоставянето на цифрови 

обществени услуги на предприятията. За съжаление, в измерение 

„човешки капитал“ България регистрира значително по-ниски 

резултати от средните- делът на хората с минимум основни умения в 

областта на цифровите технологии възлиза на около 29 % от 

българското население, докато средно за ЕС този дял е 57 %. Едва 

11% от хората притежават умения над основните, което 

представлява по-малко от една трета от средната стойност за ЕС.  

Представената статистика9 ясно показва, че възприемането на 

цифровите технологии от страна на предприятията в България става 

бавно. През последните години постепенно се развива екосистема от 

цифрови и технологични предприемачи, но инвестициите в 

цифровизацията на икономиката все още са ограничени. Тези 

недостатъчни инвестиции, заедно с недостига на специалисти по 

ИКТ, са възможните причини за по-бавната цифровизация в България 

в сравнение с други държави членки. Българските предприятия се 

затрудняват да се възползват от възможностите, предоставяни от 

търговията онлайн: 6 % от МСП продават онлайн (в сравнение със 17 

% средно за ЕС), 3 % от всички МСП реализират трансгранични 

                                                           
8 Вж Smart productions and work organisations in the manufacturing: new secnarious for 
industrial relations. VS/2016/0093. National report for Bulgaria. 2018. Аuthors N. Daskalova, E. 
Ribarova. L. Tomev, R. Antova 
9 Вж.https://www.nsi.bg 
 



 

 

продажби и само 2 % от оборота им е от търговия онлайн. Макар 

българите да ползват интензивно социалните медии за лична 

употреба, само 9 % от предприятията ги използват за 

популяризиране на бизнеса си в сравнение с 21 % средно за ЕС. На 

последно място, броят на предприятията с висок индекс за 

интензивност представляват само 7,81 % от всички предприятия. 

Положителен  

е фактът, че 23 % от дружествата споделят информация онлайн, при 

средна стойност за ЕС 34 %. 

  

Настоящата световна ситуация, причинена от пандемията COVID-19, 

принуди голяма част от предприятията в България да предприемат 

моментални стъпки към внедряването на технологии в работните 

процеси, с цел продължаване на дейността им, доколкото това е 

възможно, в зависимост от дейността на всяко предприятие. Масово 

беше прието внедряването на възможността за работа от вкъщи 

(Home office), поради установените ограничения от страна на 

правителството, с цел ограничение разпространението на COVID-19. 

Посредством новите технологии за дистанционна комуникация и 

множеството варианти на онлайн платформи за провеждане на 

срещи, беше предоставена възможността за безпрепятственото 

провеждане на бизнес срещи на различни нива в предприятията, 

което ясно показа, че предприятията извън производствения сектор в 

България могат да използват новите комуникационни технологии, 

като тази промяна не вреди на дейността им. В допълнение, широко 

разпространение получи и възможността за електронно подписване 

на документи посредством електронен подпис. 



 

 

Подобни стъпки със сигурност подкрепят и ускоряват процесите на 

дигитализация на бизнеса в страната, а също така подобряват 

работната среда и оказват допълнителни благоприятни ефекти 

върху заетите лица. Посредством провеждането на срещи чрез 

онлайн платформи, се предоставя възможност на служители за 

работа в по-спокойна среда от дома, като така се ограничава 

шумовото замърсяване, налично в офиси с отворено работно 

пространство. В допълнение се осигурява повече свободно време за 

служителите, поради спестяване времето за достигане до работното 

място, което влияе положително върху настроението и 

здравословното състояние на заетите. 

Положителните ефекти за работодателите се изразяват в 

съкращаване на оперативните разходи, оптимизацията на 

ресурсите,  подобреното планиране,  увеличаването на 

конкурентоспособността  и подобреното събиране и анализ на 

данни. 

  

От особена важност за процесите на дигитализация в България са 

действията на предприятията след преминаването на пандемията 

COVID-19 – ще се запазят ли въведените заради кризата 

технологични решения в работните процеси или ще се завърнат 

бизнеса и производството към стандартните процеси и 

традиционните присъствени форми от преди COVID-19? Настоящата 

ситуация ясно показа на предприемачите необходимостта от 

внедряването на технологии в работните процеси и положителните 

ефекти, произтичащи от технологичната революция. За да бъде 

България в синхрон с тенденциите на останалите държави членки на 

ЕС по отношение на развитието на работните процеси и работната 



 

 

среда, е необходимо да се ускорят процесите и да се създадат 

подходящи условия за внедряването на технологиите. Основната 

роля в бъдещата технологична революция следва да бъде поета от 

държавата и публичните органи. Подобно действие от страна на 

държавата ще създаде   

необходимите условия и нормативна сигурност за бизнеса и 

предприятията за цифровизиране на процесите, залегнало и в 

държавната стратегия за Индустрия 4.0, която в същността си 

представлява "Интернет на предметите и услугите".  Индустрия 4.0 

има реален потенциал да се превърне в неразделна част от 

производството и по този начин да създаде извънредни възможности 

за растеж и конкурентни предимства за бизнеса. Според 

съвременните прогнози, предприятията ще могат да увеличат 

производителността си с около 30%, ако използват Индустрия 4.0.  

Основни последици, причинени от използването на нови технологии 

на ниво предприятие 

  

Внедряването на нови технологии в работните процеси, подобряващи 

организацията и условията на работа, внедряване на изцяло 

дигитализирани технологии и процеси,към настоящия момент,все 

още представлява голямо предизвикателство за предприятията и 

бизнеса като цяло в Република България. Това се дължи на основния 

проблем, пред който са изправени работодателите - ниски нива на 

основни цифрови компетенции при по- голямата част от 

населението в България. Според данни от мащабно проучване за 

нивото на дигитализация в България, квалификацията на 

служителите  и  размерът на инвестициите  се определят 



 

 

като основна пречка пред българския бизнес  по отношение на по-

нататъшното внедряване на дигитални технологии и процеси. 

Много предприятия приемат като съществено предизвикателство 

дигитализацията, използването на „големи данни” и изкуствен 

интелект. Някои се справят с това предизвикателство като се стремят 

по-скоро да цифровизират всички процеси, за които това е 

възможно, вместо да възприемат по-стратегическа визия за 

актуалните функции и структури. Някои от тези структури не изискват 

повече човешка намеса, но са стандартизиране чрез технологии. 

Това премахване на човешка намеса може да предизвика 

потенциално тежко  увреждане на информационния поток и 

изграждането на отношения между основните актьори в УЧР и 

представителството на работниците в МНК Това също засяга 

работническото участие и  информирането и консултирането 

поради отстраняване на постоянните и редовни човешки контакти. 

Новите форми на организация на труда, които възникват в следствие 

тези технологии (проектно–ориентираната работа, по-голяма 

гъвкавост, променящите се структури на екипите и „подвижни” 

организации), заедно с намаляването на равнищата в йерархията  и 

различията между мениджъри и работници намалява контактите 

между двете страни. Тази промяна на организацията на труда  може 

да има потенциално негативен ефект върху  

представителството на интереси и включването на работниците в 

управлението – в работните екипи и в системата на социален 

диалог.10 

                                                           
10 Виж.Eurofound. Innovative change in European companies. £th Euroepan company survey. 
(2013. ). Published 2017. Authors S. Demetriadis. F.F. Eifee. 



 

 

Промяната изисква постоянно подобряване и развитие на 

квалификацията. Това ще бъде все по-важно за бързото адаптиране 

към новата среда, за гъвкавостта и готовността за промени. В 

предприятията могат да се появят две ядра - едното на 

висококвалифицираните работници и друго периферно, 

спомагателно ядро,  което постоянно намалява. Работниците само с 

една професия ще изчезнат, ще има хибридни работници, с по 

няколко взаимосвързани професии. Границите между няколко 

професии може да изчезват и едно работно място ще обединява 

няколко позиции.11 

Промени в производителността, в интензивността на труда, 

организацията на труда, длъжностните характеристики, заетостта и 

изискванията към уменията 

В предприятията, които се преструктурират и в които се прилага 

нова организация на труда, ново оборудване, технологии и 

производствени методи, ще се наблюдават тенденции на ново 

разслояване сред работниците: старите производствени работници и 

служителите от администрацията трябва да работят заедно с 

работниците, наети на преструктурираните обновени работни места, 

както и високо квалифицирани техници инженери, и други, които ще 

заемат изцяло от нови работни места.12 

Ролята на труда се променя - в някои предприятия и за някои 

операции има опростяване (навлизане на множество ръчни 

                                                           
11  Виж Danube @ Work. Дигитализацията в света на труда и нейното влияние върху ключови 
сектори в България, Румъния, Сърбия и Австрия. Национален доклад за България. 2019. 
Проект на OGB-Австрия.Автори Л.Томев и екип.; Smart productions and work organisations in 
the manufacturing: new secnarious for industrial relations. VS/2016/0093. National report for 
Bulgaria. 2018. Аuthors N. Daskalova, E. Ribarova. L. Tomev, R. Antova 
12 Вж. Smart production and work organisations in the manufacturing: new secnarious for 
industrial relations. VS?2016/0093. National report for Bulgaria. 2018. Authors N. Daskalova, E. 
Ribarova. L. Tomev, R. Antova 



 

 

операции), като в същото време нараства използването на 

значително по-сложни операции (автомобилостроене, 

машиностроене, електроника и др). Възникват нови професии, 

особено в обслужващата част на предприятията (инсталиране, 

ремонти ,диагностициране, информационно обслужване поддръжка, 

проектиране, конструиране и др.) – това се споделя и от 

синдикалните , и от работодателските представители.13 

Безопасност и здраве при работа, специфични условия на труд,  

Дигитализацията и роботизацията намаляват обема на физически 

усилия.Подписването на документи става електронно, пренасянето и 

съхраняването на информация се осъществява чрез облачни услуги, 

комуникациите стават чрез електронна поща и различни други 

комуникационни канали(финанси, пощи). В повечето предприятия се 

осъществява годишно дигитално обучение, както и тест за 

сигурността и безопасността на работното място.Той включва не 

само използването на различни офис материали и здравословни 

условия на труд, но и внимание към кибер-сигурността (търговия, 

туризъм). Работният процес става по-бърз и работата в глобален 

мащаб означава, че трябва да се работи през различни часове на 

денонощието, заради съвместни проекти с предприятия, 

разположени в други часови зони. Това може са е стресиращо, 

особено ако се изисква по-продължително престой на работа. Това 

е сред спецификите на финансовия сектор не само в България, но и 

навсякъде в света където икономиката е отворена.14 

                                                           
13 Вж. Danube @ Work. Дигитализацията в света на труда и нейнто овлияноие върху ключови 
сектори в България , Румъния, Сърбия и Австрия.Проект на OGB-Австрия. Национален доклад 
за България. 2019. Автори  Л.Томев и екип. 
14 Пак там 



 

 

Експертите сигнализират, че процесите на дигитализация водят до 

редица неблагоприятни последици, тъй като дигитализацията е 

другото име на „Големия брат”. Регистрират се  множество случаи, в 

които се упражнява тотален контрол върху влизането и излизането 

на работниците, тяхното движение по време на работните часове, 

лично наблюдение на работните места. Все повече работодатели 

при наемане на нови работници, освен изискване на 

професионална биография, правят свои проучвания, търсейки в 

социалните мрежи за особеностите на кандидатите за работа. Това 

са конкретни примери за нарушения на личното пространство и 

човешките права на работниците. 

   

Освен това е възможен и друг негативен ефект. Връзката с Интернет 

може да има въздействие върху човешкия мозък. Комуникациите 

между хората могат да се превърнат в сериозен проблем. 

Изолацията от естествената среда създава затруднения в 

комуникациите и неглижира „меките” умения . Проблем за хората в 

дигиталната ера би бил и огромният обем информация с която те 

трябва да работят за кратки периоди от време. Те не се нуждаят  да 

знаят всичко, а къде да намерят специфични данни как да 

осъществят връзка между отделните направление на информация.15 

Някои от работниците са принудени да работят с атипични договори - 

например заети в нискоквалифцирани и ръчни операции се наемат 

на временни договори, сезонна работа, споделена заетост и др. 

Използват се работа от разстояние, работа чрез агенции за 

временна работа (АВР), самозаетост за висококвалифицирани 
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специалисти, което се прилага в ИТ обслужването, техническата 

поддръжка, набирането  на данни , изследванията и развитието и 

др.16  

Повечето предприятия все още работят със стандартно работно 

време. Расте обаче и сменната работа (автомобилостроене, 

фармацевтична индустрия). За някои групи – основно в  

поддръжката, ИТ обслужването, и др., е възможно да се използват 

гъвкави работни часове.17 Въпреки намаляването на обема на тежък 

физически труд и опасна работна среда, има тенденции на 

монотонния, стрес и отчуждаване.18 

Работните  групи  продължават да са големи или средни за 

работниците, предимно заети с ръчни операции за все още 

използваните процеси от фордистки тип. Екипите за проектиране, 

конструиране, поддръжка, изследвания и развитие, информационно 

обслужване и други операции на бизнес администрацията често са 

средни по големина, но за работниците, включени в новите машини и 

системи се предпочитат малки групи и индивидуална работа.19 

Промени в заплащането и социалните придобивки 

Според повечето синдикални представители, включени в различни  

изследвания, въпреки ръста на производителността на труда, 
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Ribarova. L. Tomev, R. Antova; 
Danube @ Work. Дигитализацията в света на труда и нейнто овлияноие върху ключови 
сектори в България , Румъния, Сърбия и Австрия.Проект на OGB-Австрия. Национален доклад 
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ускорен от използването на нова техника и технологии, ръстът на 

заплатите не е адекватен на ръста на производителността 

(машиностроене, химическа индустрия и други).20 

Различията в заплатите стават дори по-големи, но дори и за новите  

и висококвалифицирани работници заплатите не съответстват на 

нивото на производителността на труда, интензивността и 

отговорностите ,свързани с използването на нови 

технологии(социални партньори от химическата и фармацевтична 

индустрия  и машиностроене)21; 

Значение на промените за хуманизирането на труда и подобряване 

на благосъстоянието на работните места и баланса на трудов и 

личен живот 

Новата работна сила има нови интереси. Традиционните интереси 

на работниците са свързани със сигурността на работните места, 

заплатите, безопасността и здравето при работа и те все още са 

силно изразени, но се и променят в новия контекст. За високо 

квалифицираните работници и специалисти в дигитализираните 

предприятия сигурността на работата вече не е толкова важна, тъй 

като те все още нямат сериозна конкуренция на пазара на труда. 

Заплащането се очаква да е според производителността, а  и 

различията в заплатите се възприемат по-лесно. В областта на 

работната среда  интересите са по-силно ориентирани към 

превенция на стреса, както и към възможностите за почивка и отдих. 
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Нараства значението на интересите за подобряване на 

квалификацията и уменията, кариерното развитие, баланса на 

трудов и личен живот, по-добра социализация на работното място, 

по-добри взаимоотношения с колегите и получаване на адекватна 

информация.  

Има данни за промяна на ценностите от колективизъм към по-силен 

индивидуализъм и по-силна ориентация към дългосрочните и 

устойчиви ценности, отколкото към фордистките ценности на „хляба 

и маслото”. 

В същото време други групи от работници не променят съществено 

своите интереси, които се отнасят най-вече  до по-добро заплащане, 

сигурност и безопасен и здравословен труд. Атипичните работници 

основни се интересуват от сигурност и редовно плащане на 

заплатите., техните ценности са по-скоро краткосрочни. Има и групи 

от работници, които са с преходен статус и които са  

заинтересовани основно от обучението за нови професии, от 

възможните премествания в случаи на преструктуриране.22 

  

В този контекст дигитализацията и останалите нови технологични 

решения са по-полезни за първата група - нова работна сила с нови 

интереси и ценности. По тези причини на условията на труд на  

останалите групи – традиционни, атипични, с преходен статус и други 

трябва да се обърне повече внимание, за да не се стига до силно 

разслояване и противопоставяне. 

3. Индустриалните отношения в условията на дигитализация 
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Индустриалните отношения в България все още не са достатъчно 

засегнати от Индустрия 4,0, дигитализацията, и платформената 

икономика. В някои сектори където се използва „интелигентно” 

производство (машиностроене, в т.ч. автомобилостроене, 

електроника и електротехника, химическа и фармацевтична 

промишленост и други) вече се наблюдават някои промени в обхвата 

и тематиката на колективните преговори и договаряне и 

консултациите, които се осъществяват в предприятията и на 

секторно равнище. В някои от инфраструктурните отрасли 

(енергетика, транспорт, телекомуникации и пощи, водоснабдяване и 

канализация) и в публичната администрация  дигитализацията се 

използва, но е причинила главно промени в числеността и състава 

на персонала и до известна степен в тематиката на консултациите и 

колективните преговори. В частните услуги като информационно 

обслужване, финанси и др.  дигитализацията е по-напреднала, но 

нейното влияние върху индустриалните отношения е трудно да се 

оцени, само на основа на няколко примера, тъй като в повечето от 

предприятията от частните услуги или няма синдикати или са с 

твърде ниска плътност.  

Експертите също предричат радикални промени в синдикатите и 

синдикализма. Формите на сдружаване се очаква да се променят. 

Според работодателите, може да се очаква по-скоро развитие на 

строго професионални сдружения. Сдружаването може да стане по- 

интензивно ако синдикатите предлагат форми на обучение за 

усъвършенстване знанията на техните членове. Освен това, различни 

научни кръгове подчертават необходимостта синдикатите да положат 

усилия за въвеждането на универсален базов доход, който да 

неутрализира ефекта от технологичното развитие. 



 

 

Самите синдикални експерти отчитат, че рисковете за синдикатите  

са много, но и възможностите са значителни. Според тях, 

синдикализацията и колективните преговори в дигиталната ера  

трябва да предлагат едновременно прагматизъм и сигурност, които 

всеки работник очаква,  според нивото на технологично развитие, 

което е достигнато от обществото. „Рискът е поколенчески. Ако се 

забави смяната на поколенията и младите хора нямат мотиви да се 

присъединят към синдикатите, ние рискуваме членовете на 

синдикатите в преобладаващата си част да приемат дигиталната 

трансформация като нещо непознато, да ги възприемат като натиск. 

Според мене, това е реалната ситуация в България." 23 

Според представителите на синдикатите, включително и 

ръководството на КНСБ, основните предизвикателства са 

идентичността и ценностите на синдикатите, които все още са на 

етап „фордистка ера”. Според тях синдикатите не трябва да се 

противопоставят на новите технологии, а по-скоро да се опитат да  

адаптират сферата на синдикална защита , дейността си, 

структурите и методите си на работа според индустриалните и 

социални промени. Синдикатите трябва да се насочат към 

подобряване на уменията и квалификацията на работниците и 

ученето през целия живот. В същото време синдикатите трябва да 

открият новите си ценности, в съответствие с „индивидуализма” на 

новите работници и новите дигитални работни места и младите 

работници. Синдикатите трябва също и да променят някои от своите 
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методи на работа, като разширят използването на дигитални 

средства за комуникация.24 

Според изследваните социални партньори, индустриалните 

отношения все още не са подложени на значителни трансформации. 

Обаче те неизбежно ще се променят съобразно новите технологии. 

Синдикатите трябва да се ориентират към действия за запазване на 

заетостта, като участват в следните процеси:  

1) Насърчаване на професионалното образование и обучение, 

което да подобри и осигури възможности за заетост;  

2) Насърчаване на ученето през целия живот  на работното място;  

3) участие в разпределението на работниците в предприятието по 

длъжности според тяхната настояща квалификация;  

4) Действия за намаляване на стреса на работното място. 

Синдикатите също трябна да играят роля в създаването на нови 

обучетелни центрове за работниците (които са свързани с бизнеса и 

потребностите на икономиката) и в насърчаване на съкратени 

работници да развиват свои собствен бизнес като подизпълнители на 

интелигентните компании. 

4. Работническото представителство и прякото участие преди и след  

технологичните промени: количествени и качествени резултати  

Някои автори допускат, че участието на работниците насърчава 

иновациите  чрез подобряване интеграцията на различни идеи, 

предложения и решения. Според тях знанията и опитът на 

работниците за бизнеса и процеса  на производство в техните 
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предприятия  им дава възможност да създават иновативни идеи за 

подобрения и развитие на нови продукти и процеси. В изследването 

се дават доказателства за хипотези, че процентът на участващите 

работници има силно положителен ефект върху иновациите.  

Други изследвания разглеждат връзката между  работническото 

участие и иновациите в специфични предприятия, сектори и страни. 

Например, дават се доказателства , че в малките предприятия  най-

голяма полза за иновациите има от участието на редовите 

работници и служители. Те също идентифицират положителните 

ефекти от работническото участие върху иновациите за продукти.25 

Представителните изследванията на ролята и ефекта на 

представителното участие за иновациите е все още сравнително 

редки. Обаче изследвания,  насочени към ролята на прякото участие 

на работниците в иновации се разглеждат в литература за иновации,  

инициирани от работниците и за иновативното поведение на 

работниците. Иновативното поведение на работниците се определя 

като поведение, което обхваща създаването, представянето и/или  

прилагането на нови идеи, процеси, продукти и процедури, които са 

с потенциална полза за екипите от работници, които са в 

съответното предприятие или екип. Според  тази дефиниция, 

иновациите, инициирани от работници са по-обширни и дългосрочни  

отколкото  се предполага   за  обикновена иновация.26 

Прякото  работническо участие в управлението вече има ефект 

върху резултатите от дейността на предприятията., върху 

управлението, труда и индустриалните отношения на ниво 

предприятие. Това се отнася до подобряване на практическите 
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умения на работниците, възможностите за признаване на формална 

и неформална квалификация и до ръста на производителността на 

труда.. Последното по правило може да доведе до ръст на заплатите, 

основно върху прилагането на бонусни схеми.  Има и възможности за 

усъвършенстване на резултатите чрез повишаване на мотивацията за 

труд във всички изследвани компании, което обаче зависи от 

управленските подходи и до известна степен от синдикалните и на 

другите работнически представители мнения и предложения  

относно политиките на пряко участие. 

Резултатите от предишни изследвания показват сходни нагласи на 

представителите на работодателите и на синдикатите по отношение 

на прякото участие - те споделят вижданията, че то може да подобри 

корпоративното управление и устойчивостта поради по-ефективното 

използване на човешкия капитал. Въпросът е да се намери 

ефективен механизъм да насърчи развитието на този процес. 

Представителите на работодателските организации оценяват 

значението на прякото работническо участие като средство да се 

подобрят трудовите резултати и според тях то има значение главно 

за осъществяването на тези цели.Това може да се осъществява в 

условия на дигитална трансформация, за което има редица 

примери. 

Например, поради технологични промени голям брой работници в 

различни  сектори на услугите получават възможност да работят 

мобилно. Общото виждане е, че гъвкавите работни часове дават 

възможност за по-добра адаптация на служителите за извършване на 

съответния обем работа. Това би означавало, че в дни с по-малък 

обем за работа работните часове могат да бъдат редуцирани до 5 

часа дневно,  докато в дните с по-голям обем работа  служителите 



 

 

могат да работят и допълнителни часове.27 Информационните и 

комуникационни технологии със сигурност допринасят за 

прилагането на гъвкави модели на работно място за определени 

длъжности. С достъпа до работни електронни адреси, вътрешни он-

лайн комуникационни платформи или специални секции на 

корпоративните уеб страници служителите могат да осъществяват 

част от своите задачи от разстояние и по всяко време. До колкото 

този тип работа засега е доброволен за много организации, това 

може да запази границите между трудов и личен живот.28 Подобен тип 

разпределение на работата може да бъде обсъждано и решавано в 

екипите, именно чрез формите на пряко работническо участие. 

На практика чрез  прякото работническо участие могат да се 

решават различни въпроси на труда ,възникващи в следствие 

дигитализацията, в т.ч. гъвкаво работно време, работа от разстояние 

и мобилна работа с ИКТ, разпределение на задачите при групова 

работа и др. В същото време именно прякото участие на работниците 

е предпоставка за засилване на иновациите на работното място, 

особено на организационните иновации и тяхното внедряване. 

  

От друга страна, подобряване на връзките на прякото и 

представително участие, особено на синдикалното представителство 

и предпоставка за по-добра защита на работниците в условията на 

дигитална трансформация. 

  

                                                           
27 Виж Danube @ Work. Дигитализацията в света на труда и нейнто овлияноие върху ключови 
сектори в България , Румъния, Сърбия и Австрия.Проект на OGB-Австрия. Национален доклад 
за България. 2019. Автори  Л.Томев и екип ; Smart production and work organisation in the 
many=ufactursin: new scenarious for industrial relations 
28 Пак там  



 

 

ІІ. Национални и секторни измерения на ролята на дигитализацията 

за прякото работническо участие в управлението 

1.Общ контекст 

Степента на развитие на прякото участие в управлението в страната 

показва доста противоречива картина,  ако се позовем на резултати 

от предишния проект ДИРЕКТ и от други изследвания . От една 

страна, според  мненията на представителите на работодателски 

организации (БСК-централа, браншови камари на металургия, на 

производство на плодове и зеленчуци, на пивоварите, на  

автомобилен транспорт, на рециклираща индустрия и др.), прякото 

участие се прилага в 10 до 50% от предприятията, които са техни 

членове. От друга, от интервютата и анализът на ситуации в 

предприятията  става ясно, че има различни измерения на 

възприемане на прякото работническо участие от работодателите, а 

и от синдикалистите и други работнически представители. Често 

обикновените инструктажи и ежедневни комуникации с работниците  

се приемат като пряко участие. Сами по себе си, дори и да 

представляват пряко предоставяне на информация и консултации, 

тези форми не са достатъчни за определяне на такива предприятия 

че прилагат пряко участие. 

В същото време, степента на дигитализиране на отделните 

сектори(като цяло за страната, както и включените в обхвата на 

изследване от сегашния проект ДИРЕКТ-2 и тези от предшестващия 

проект ДИРЕКТ) е с различна степен на напредък. Самите  процеси 

на дигитализация не винаги и не във всички предприятия и отрасли 

пряко засягат организацията на труда и прякото работническо 

участие в управлението В някои сектори от индустрията (например 

металоиндустрия, конкретно някои браншове на машиностроенето, 



 

 

електрониката и електротехниката, химическата и фармацевтична 

индустрия, производството на цимент и други строителни 

материали), както и на услугите (някои транспортни браншове, 

телекомуникации, информационно обслужване,  финанси и банково 

дело и други) дигитализацията е по-напреднала в сравнение с други 

сектори. В някои от тях има и предприятия с модерни форми на 

организация на труда и развитие на прякото работническо участие в 

управлението.  

Освен това, пандемията КОВИД оказа влияние за „принудителна” 

дигитализация и въвеждане на форми на труд като работа от 

разстояние или надомна работа, както и мобилна работа с ИКТ, 

както за работещите в някои индустрии (главно за заетите в 

управлението на предприятията) и услуги ( он-лайн търговия, 

банково и застрахователно дело, транспорт-купуване на билети, 

резервации, работа на заетите в управлението на енергетика, ВиК и 

други), така и на заетите в бюджетната сфера (държавна 

администрация, образование, наука и изследвания - там, където това 

е възможно). 

2. Подход за избор на ключови сектори за изследването. 

В този контекст подходът, използван за  избор на ключови сектори , 

които да бъдат изследвани в контекста на измеренията на 

дигиталиазицията (равнище сектор и равнище предприятие) и 

възможностите за пряко работническо участие в управлението се 

основава на няколко опорни точки: 

А) Избор на сектори /и предприятия, в които има напредък в 

областта на дигитализацията и/или опит в областта на прякото 

работническо участие в управлението и други форми на 



 

 

представителство (информиране  консултиране, участие в органи за 

надзор/управление на предприятията и други); 

Б) Сектори ,в които степента на дигитализацията е по-умерена, както 

и такива, в които формите на организацията на труда, предполагащи 

пряко участие , са по-слабо развити, с цел осъществяване на 

сравнения; 

В) Избор на сектори и предприятия и от индустрията, и от услугите; 

Г) Избор на  сектори и предприятия, които не са застъпени в 

предшестващия проект. 

В контекста на посочените изисквания, за целите на изследването 

бяха избрани два сектора от индустрията – миннодобивна и 

химическа и фармацевтична промишленост, също и строителство и 

производство на строителни материали, а от услугите- 

телекомуникации. 

Основните източници на информация бяха мнения и 

информационни масиви на национални и браншови работодателски 

организации, на национални и секторни синдикални организации. 

Освен това са използвани и данни от предшестващи изследвания и 

проекти. 

В рамките на провежданото изследване бяха включени 

представители на централата на КРИБ и няколко браншови камари, 

членове на КРИБ. Браншовите камари членове на КРИБ са следните:  

– Българска минно-геоложка камара, която освен миннодобивни и 

обогатителни предприятия  включва и предприятия за производство 

на цимент и строителни материали , които често обхващат и кариери 

за добив на необходимите суровини; 



 

 

– Българска генерична фармацевтична асоциация, която обхваща 

главно големи фармацевтични предприятия; 

– Камара на строителите в България, в която членуват предимно 

строителни фирми ( не обхваща предприятия за производство на 

строителни материали). 

От страна на синдикатите бяха включени представители на 

централата на КНСБ и няколко секторни федерации-основни 

членове на КНСБ, в т.ч.: 

• Национална федерация на труда „Химия и индустрия”, която 

обхваща организации в предприятия от химическата и 

фармацевтична индустрия, както и производство на козметика; 

• Федерация на независимите строителни синдикати, в която 

членуват синдикални организации от строителни предприятия и 

организации от предприятия за добив на неметални суровини и 

производство на строителни материали; 

• Синдикална федерация на съобщенията, която обхваща 

синдикални организации  от пощенските услуги, далекосъобщения и  

информационно обслужване. 

3. Характеристика на секторите и степен на дигитализация  

В изследваните сектори и като цяло в предприятията от КРИБ се 

констатира по-умерена и или по-напреднало приложение на  

дигиталните технологии. 

Според представители на КРИБ, в много от компаниите ,които са 

техни членове има използване на нови технологии, в т.ч.: 

- Автоматизация; 

- Широко приложение на компютърни и други дигитални технологии. 



 

 

В много от предприятията се регистрира въздействие на новите 

технологии върху дейността на предприятието и характера на труда 

и трудовите отношения. Наблюдават се явления като: 

- Ръст на изискванията на нивото на квалификация на работниците; 

- Промени в организацията на труда и работното време; 

- Промени в условията на труд, безопасността и здравето при работа. 

Според представители на КРИБ новите информационни и 

телекомуникационни технологии, в това число дигитализацията 

засягат всяка индустрия, променят позиционирането на лидерите на 

пазара и създават нови бизнес възможности. За да преодолеят 

конкуренцията, производителите трябва да преосмислят всеки аспект 

на своя бизнес, да се превърнат в цифрови предприятия и да се 

възползват от новите технологии във всяка фаза на тяхната работа - 

да намалят времето за развойна дейност, да увеличат ефективността 

на производството и да създадат нови бизнес възможности.  

В този контекст, КРИБ активно участва в процеса на изготвяне и 

прилагане на политики, които да подкрепят българския бизнес в 

стремежа му да развива своите конкурентни предимства в новата 

обстановка и да посреща новите предизвикателства на 21-вия век. 

Сектори и секторни измерения 

А) Във фармацевтичното  производство, както и в сродните сектори 

на химическа и козметична промишленост - са включени множество 

малки  и средни предприятия, но фактическите двигатели на 

процесите по дигитализация в сектора са големите 

фирми.Конкретно в  Българската  генерична фармацевтична 

асоциация, членуват предимно големи предприятия.със среден брой 



 

 

заети от 101 до 1000. Броят на заетите за  химическата индустрия 

като цяло и за фармацевтичната за 2019 г.е съответно 53 864 души. 

Б) В миннодобивната индустрия  и производството на строителни 

материали също средният размер на предприятия е между 101 и 1000 

заети, като Българската минно-геоложка камара членуват предимно 

големи фирми, в т.ч.и компании, които обхващат частичен или пълен 

цикъл на дейности по добив и  обогатяване /или добив- преработка и 

производство на готови продукти-предимно предприятията за добив 

на суровини за строителната промишленост и производството на 

цимент и други строителни материали. В тези браншове 

дигитализацията е по-напреднала в преработващите фирми, 

специално в тези  за производство на цимент и други строителни 

материали. Броят на наетите за миннодобивната индустрия 2020 г.е 

20540, като има лек ръст в сравнение с предшестващи години. 

В) В отрасъл строителство преобладават малките и средни  фирми, 

но конкретно за членовете на Камарата на строителите в България 

средният брой на заетите във фирмите също е между 101 и 1000. 

Камарата включва предприятия с различен размер, както  големи  

така и средни и малки строителни фирми. Степента на 

дигитализация в този сектор е малко по-бавна, въпреки че са налице 

редица елементи на напредък в технологиите. Наетите през 2020 г. 

са 118 979, има голям  брой самонаети и значителен сив сектор.  

Г) В секторите на съобщенията, главно телекомуникации и пощи 

размерът на предприятията е различен, като наред с традиционните 

големи фирми с с 1000 и повече заети има редица нови , по-малки ,, 

главно в пощенския сектор и в спедицията 29 В телекомуникациите 

                                                           
29  За тези два сектора няма интервюта от страна на браншови камари, тъй като те 

са нови и не са членове на КРИБ 



 

 

фирмите са предимно големи-както за стационарни, така и за 

мобилни телекомуникации или предоставящи и двата вида услуги, 

докато в пощенския сектор по-голяма фирма е държавната 

„Български пощи”, останалите са предимно малки и средни ,по-

големи фирми има главно в спедиторските услуги. Общо за 

далекосъобщения и информационни услуги броят на наетите за 2020 

г. е 99626, като има лек спад в сравнение с 2019 година. 

Интервютата, проведени с представители на браншови 

работодателски организации членове на КРИБ и синдикални 

федерации членове на КНСБ дават допълнителни измерения на 

степента на дигитализиране на отделните сектори и браншове. 

В химическата индустрия като цяло, степента на иновации и 

технологични нововъведения е над средната за страната, но 

конкретно дигитализацията на отделните дейности по управление е в 

рамките на 25 до над 40 %. Използват се дигитализиране на 

различни операции в създаването на нови сплави и материали нано-

технологии и др. В управлението, в т.ч. планиране и прогнозиране, 

доставки, маркетинг и продажби, както и в научно-изследователската 

и развойна дейност, и други също се използват дигитализирани 

операции. 

Конкретно във фармацевтичното  производство, има въвеждане на 

нови технологии, като автоматизация, използване на електронни 

комуникации, компютърен хардуер, интранет, работа през 

платформа (алгоритми) и др. Въвеждат се и нови производствени 

системи - лийн, „точно навреме” (джъст ин тайм), производство от 

„световна класа”. Това оказва влияние и върху организацията на 

труда , където се използва: обогатяване на съдържанието на труда за 



 

 

отделни работни места;  на ротация на работните места; групова 

/екипна организация на труда. 

Според представителите на Българската генерична фармацевтична 

асоциация въвеждането на нови технологии води до ръст на броя и 

относителния дял на екологосъобразни работни места,  както до 

подобряване на действията по осигуряване на  достойни, безопасни 

и здравословни условия на труд. Съвременните производители вече 

не просто «създават, те са нишката, свързваща целия жизнен цикъл 

на продукта и за да се развиват в днешната среда, те трябва все 

повече да разчитат на технологиите, за да задвижват пробивни 

иновации и да стимулират по-интелигентни операции» 

В същото време, по данни на други изследвания и анализи, за 

химическата промишленост като цяло, в т.ч. фармацевтичната и 

производството на парфюмерия и козметика, е налице тенденция на 

недостиг на квалифициран персонал, именно в контекста на 

процесите на дигитализация и въвеждане на нови технически и 

технологични решения. Посочва се  и необходимостта от повишаване 

на квалификацията на наличния персонал, в контекста на 

дигиталната трансформация. 

В миннодобивната индустрия и производството  на строителни 

материали са въведени автоматизация, електронни комуникации, 

компютри, софтуер. От производствените системи се използватн 

лийн и производство «световна класа» .Както и във 

фармацевтичната индустрия, използват се нови форми на 

организация на труда като: обогатяване на работните места; 

ротация на работните места; групова/екипна организация на труда. 

В този сектор все още е налице висока степен на трудов травматизъм 

,по данни на предшестващи изследвания и анализи. В този контекст, 



 

 

използваните нови технически и технологически решения следва да 

бъдат насочени към подобряване на безопасността на труда, 

личната сигуроност и намаляване на физическите и ментални 

рискове в работата. 

В строителството новите технологични решения са главно 

автоматизацията  и широкото приложение на  електронни  

комуникации. Представителите на Камарата на строителите  

посочват също и  използването на компютърен хардуер, софтуер , 

работа чрез платформи(алгоритъм) и други.Сред новите 

производствени системи се посочват лийн система,  управление за 

„тотално качество”, управление „световна класа” и други 

Както представителите на  организацията на работодателите ,така и 

тези на синдикалната федерация отбелязват използването в 

строителството на технологии , свързани с „оценката на риска на 

работното място”, Подобрява се и работна среда, чрез въвеждане на 

„гъвкаво работно време, подобряване на  здравословни и безопасни 

условия на труд и използване на възможности за гъвкавост при 

изпълнение на задачи, включително ротация на работни места и 

работа от къщи (за определени професии).” Използват се и групова 

/екипна организация на труда ,ротация на работните места и 

обогатяване на работните места. 

За строителството в предшестващи изследвания и анализи също се 

посочва недостигът на квалифицирани кадри, особено на млади 

хора и необходимостта от допълнителна квалификация в контекста 

на дигитализацията.  

В същото време в този сектор все още е налице висок трудов 

травматизъм, така че процесите на дигитална трансформация се 

очаква да се ориентират именно към намаляване на рисковете от 



 

 

допускане на аварии и злополуки, подобряване на физическата 

безопасност на заетите и подобряване на личната сигурност и 

удовлетвореност от труда. 

В съобщенията КОВИД пандемията на практика е довела до 

възраждането на пощенските и куриерските услуги, особено поради 

ръста на он-лайн пазаруването и доставките. Очакванията са за 

развитие на доставки с дронове и автономни превозни средства, 

използване на роботи и др. в бъдеще.  

В телекомуникациите процесите на дигитализация са устойчиви от 

години, като в процесите на управление се отчитат въздействието 

върху заетостта, работното време, условията на труд. 

Според представителите на Синдикалната федерация на 

съобщенията към КНСБ, в рамките на съобщенията (пощи и 

телекомуникации)  се използват редица нови технологии, без 

интранет системи,  

В повечето интервюта се отбелязва влиянието, което  оказват 

процесите на дигитализация и други нови технологични системи. 

.върху процесите на производство /предоставяне на услуги, труда и 

трудовите отношения. Така например, в някои от секторите се 

регистрират промени в заетостта –фармацевтична индустрия, 

съобщения. Повишаването на  изискванията към нивата на 

квалификация на работниците за заемане на определени длъжности  

се регистрира в миннодобивната индустрия и производство на 

строителни материали, фармацевтично производство, съобщенията. 

Новите технологии оказват влияние върху организацията на 

работното време, графиците и др. във фармацевтична индустрия, 

строителството, съобщенията. 



 

 

Друг аспект е влиянието, което новите технологични решения оказват 

за равнището на безопасността и здравето при работа, в т.ч. 

безопасността на средствата на труда, материалите, работните 

помещения и работната среда. Тези процеси са посочени за 

фармацевтичната индустрия, строителството и съобщенията. Както 

вече е посочено, специално за строителството все още има високо 

ниво на трудов травматизъм  и е логично процесите на дигитализация 

и внедряването на други нови технически и технологични решения за 

влияе върху безопасността и здравето при работа. Интересното е, че 

такова влияние не се регистрира от данните за миннодобивната 

индустрия, където също все още има високо ниво на трудов 

травматизъм. 

Важно значение за напредъка на новите технологии и повишаване 

на тяхната роля за организацията на труда и работната среда е 

оказала пандемията COVID-19. Това се отнася за почти всички 

изследвани сектори. Според представителите на КРИБ за 

болшинството и от секторите,  които те покриват чрез членуващите в 

тях браншови организации и предприятия, приложението на 

дигиталните технологии нараства при пандемията, използват се и 

нови форми на организация на труда и комуникации. Тук се включва 

ръст на използването на: 

• Комуникации чрез мобилни телефони и електронна поща; 

• Он-лайн срещи и конференции; 

• Използване на работа от разстояние и мобилна работа чрез ИКТ; 

• Ръст на ролята на социалните мрежи и медии. 

В условията на пандемия от разпространението на COVID-19, 

ръководството на КРИБ своевременно е въвело промени в 



 

 

организирането на срещите и събитията, които провежда. Те се 

осъществяват предимно в онлайн среда (уебинари, онлайн срещи и 

конференции) и се ограничава до минимум личният контакт.  

Подобен подход се използва и за вътрешните комуникации в рамките 

на КНСБ. 

В сектора на строителството  са осъществени редица промени, в т.ч.и 

на база на оценката на риска , за начина на изпълнение на задачите 

в условията на вирусна пандемия. Въведени са форми на 

инструктажи, за правилното използване на предоставеното работно 

оборудване на работниците, за предпазни средства, както и за 

следване  указанията  на работодатели за безопасността и здравето 

при работа и опазване на околната среда. Служителите са 

инструктирани по-възможност  незабавно да елиминират всяка 

опасност, която са установили (чрез коригиращи мерки) или да 

обезопасят опасната зона и незабавно да информират отговорния 

ръководител. Спазват се стриктно всички организационни мерки, 

както и мерките за почистване, хигиена и съответните правила за 

поведение. Носят се лични предпазни средства, ограничават се 

контактите по време на работа. 

Засилено е използването на всички електронни средства-електронна 

.поща, мобилни телефони, социални мрежи, видеоконференции, 

интранет и интернет. Работата от разстояние се използва за 

длъжностите, за които това е възможно. 

Нараства ролята и на използването на ИТ комуникации в рамките на 

синдикалната федерация (Федерацията на независимите строителни 

синдикати), основните й организации и връзката със синдикалните 

членове. 



 

 

Във фармацевтична индустрия нараства използването на ИКТ-

интранет, мобилни телефони, електронна поща, видеоконференции, 

социални мрежи; работа от разстояние . Според представителите и 

на браншовата камара и на федерацията, предизвикателството, 

пред което компаниите сега се намират, е предприемането на 

адекватни действия и мерки и доказване пред служителите, че 

работна им среда е наистина безопасна и здравословна. 

«Основното предизвикателство безспорно е да се запази живота и 

здравето на всички. Работната среда може да се трансформира 

адекватно и информационните технологии са оръжието в ръцете на 

работодателите, които трябва да внесат правилните промени на 

работното място. Всички в компанията трябва да работят като едно 

тяло в момента. Конкуренцията няма място, нужна е синергия, защото 

врагът е общ.» 

Представителите на браншовата камара и федерацията са на 

мнение, че комитетите по условия на труд  предлагат подходящи за 

предприятието мерки с цел минимизиране на рисковете. Предполага 

се, че са запознати много добре с работните процеси, с 

помещенията и спецификите на дейността на съответната компания. 

Ролята им в момента е много важна: трябва да бъдат проактивни и 

информирани за динамиката на ситуацията, както в България, така и 

извън нея, и да предлагат ефективни, работещи и реализируеми 

решения. 

В миннодобивната индустрия и производството на строителни 

материали нараства използването на електронни комуникации, 

видеоконференции и пр.при КОВИД падемията. Прилага се и работа 

от разстояние-където  възможно 



 

 

В съобщенията , конкретно в телекомуникациите работата от 

разстояние се използва още от преди пандемията. След началото на 

пандемията нейното използване нараства 

В рамките на УНИ-Глобал и Уни-Европа са осъществени няколко 

проекта за въздействието на дигитализацията върху процесите на 

труда, в които е участвала и СФС.Проектите засягат  преодоляване 

на  последиците от пандемията;   подобряване на дигиталните 

умения на пощенските служители;   цифровизацията  в 

телекомуникациите и последиците за заетостта и условията на труд и 

др. 

3.Основни тенденции в индустриалните отношения и работническото 

представителство. 

В изследваните сектори има организирана работна сила, както и в 

повечето от тях - организирани работодатели. Индустриалните 

отношения се развиват както на ниво предприятие, за повечето или 

част от предприятията, така и на ниво сектор 

(отрасъл/бранш/икономическа дейност). 

3.1. Социални партньори - състояние и представителност 

Синдикални организации  

Разглежданите сектори има различна степен на синдикална 

плътност и организираност на работниците и служителите. 

Синдикалната плътност  варира от  средно равнище за страната до 

малко над средната (миннодобивна индустрия и производство на 

строителни материали), под средната (фармацевтична и химическа 

промишленост, пощи),  до ниска (строителство, телекомуникации) и 

почти символична (информационно обслужване). Във 

фармацевтичната индустрия и в миннодобивната индустрия и 



 

 

производството на строителни материали синдикати има в 50 на сто 

от предприятията, а  в строителство- в 5 на сто. 

Синдикатите съществуват в двете големи фирми с национален обхват 

-държавната Български пощи и частната БТК - Виваком, има и 

отделни малки синдикални организации в някои от компании за  

информационни технологии. 

Работодателски организации 

Работодателите  в миннодобивната индустрия, производството на 

строителни материали и строителството са добре организирани и 

има по една голяма и представителна организация – съответно за 

миннодобивната индустрия, в т.ч. и добив на нерудни изкопаеми и 

производство на строителни материали и за строителството. За 

химическата и фармацевтична индустрии има множество 

работодателски организации, но обхватът  на организиране  на 

работодателите като цяло е по-нисък.  

В пощите, телекомуникациите и информационните технологии има 

нови асоциации, които имат повече бизнес функции. 

3.2. Социален диалог,  колективно договаряне, информиране и 

консултиране 

Социалният диалог се осъществява във всички сектори, като в пощите 

и телекомуникации  той е главно на  ниво компания. 

В химическата и  фармацевтичната индустрия има социален диалог 

и на двете нива- сектор и предприятие, но колективните преговори 

се водят само на равнище предприятие и не във всички предприятия. 

На ниво сектор колективните преговори са на практика спрени от 

повече от 15 години, като основна причина за това е съпротивата на 

работодателските организации – и от фармацевтичната и от другите 



 

 

браншове на химическата индустрия, както и от отделни предприятия 

- членове на браншовите камари. Обхватът на колективните трудови 

договори е за -15 % от предприятията. 

Въпреки това в рамките на секторите на химическата промишленост 

са подписани рамкови споразумения през 2020 година - Меморандум, 

който обхваща  цели и насоки за действия във връзка с пандемията 

КОВИД ,  за общи действия относно последиците от «Зелената 

сделка»  и за действия относно  последиците от  дигитализация. Този 

меморандум е подписан от Българската браншова камара на 

химическата промишленост30 и НФТ „Химия и индустрия” към КНСБ. 

За химическата и фармацевтична индустрия има и традиции в 

областта на тристранното партньорство, главно относно 

безопасността и здравето при работа. 

В миннодобивната индустрия има добре развит социален диалог и 

колективни преговори и договаряне както на ниво сектор 

(двустранен и тристранен), така и на ниво предприятие. 

Колективният трудов договор на секторно равнище  който е подписан 

от браншовата камара, покрива и предприятията за производство на 

строителни материали, които членуват в тази браншова камара. В 

предприятията за добив на суровини, обогатяване и за производство 

на строителни материали има колективни трудови договори, 

комитети по условия на труд и други форми на работническо 

представителство. 

В строителството също има социален диалог и колективно трудово 

договаряне на равнище сектор(двустранен и тристранен)  и на ниво 

предприятие, като секторният колективен трудов договор покрива 

предимно строителните фирми. 

                                                           
30 Тя не е специално обхваната в изследването  



 

 

През 2020 година Камарата на строителите в България и 

Федерацията на независимите строителни синдикати са подписали 

Меморандум за сътрудничество и партньорство относно прилагане 

на превантивни мерки за ограничаване разпространението на 

COVID-19 в предприятията в строителния сектор, също и рамково 

споразумение за действия относно „Зелената сделка”. 

В по-голямата част от предприятията от строителството има избрани 

представители за комитети по условия на труд, а в редица от тях и 

представители по информиране и консултиране. Според 

представителите на синдикатите и работодателите комитетите по 

условия на труд помагат по-лесно и бързо се разпространява 

информацията за глобалната пандемия COVID-19 и предприетите 

мерки и протоколи за справяне с нея. 

В съобщенията – пощи и телекомуникации – социалният диалог се 

води предимно на ниво компания, тъй като в повечето средни и малки 

фирми няма синдикални организации. В Български пощи и БТК-

Виваком обаче има добър социален диалог и фирмени КТД с обхват 

над 95 на сто.  Двустранен диалог за съобщенията или за отделните 

икономически дейности през последните години не се развива, 

поради факта че в повечето нови частни фирми няма синдикати, а 

работодателите са сравнително наскоро организирани и техните 

организации засега осъществяват предимно бизнес – функции. 

Тристранното партньорство е съществувало за съобщенията до 

преди 10-15 години, но към сегашно време също е  замразено, 

поради причините, посочени за двустранния диалог на секторно 

равнище. Освен това съобщенията не се регулират от отделно 

ведомство, те до сега се регулират от Министерството на 



 

 

транспорта, като с новата структура на МС пощите са преместени 

директно към вицепремиер по държавна админстрация. 

В повечето от разглежданите сектори има опит в областта на 

информирането и консултирането, както чрез избрани 

представители (предприятия от химическата и формацевтична 

промишленост, някои от предприятията за  производство на 

строителни материали, строителството и др.), така и пряко чрез 

синдикалните организации. В поделенията на МНК  част от фирмите 

за производство на строителни материали (Холсим, Хайделбергер 

цемент), строителството (Щрабаг), химическата промишленост 

(Солвей) и фармацевтична промишленост (ТЕВА), както и в редица 

други фирми, които не са поделения на МНК има добре развити 

системи по информиране и консултиране. В посочените вече 

поделения на МНК има избрани представители в Европейски 

работнически съвети. Опит в дейността на Европейските работически 

съвети има и в БТК-Виваком, тъй като за известен период от време 

(2011-2013г.) част от предприятието (техническата инфраструктура) 

е аутсорсвано от френската Алкател–Лусент и през този период има 

избрани представители в ЕРС на компанията от работниците и 

служителите в българското поделение. 

4. Пряко работническо участие-национални и секторни измерения 

4.1. Общ преглед 

Националните социални партньори нямат специални политики в 

областта на прякото участие, което беше констатирано и от 

изледването по предишния проект. Въпреки че като цяло 

работодателските организации - КРИБ, участник в сегашния проект и 

БСК - участник в предшестващшя проекг ДИРЕКТ (2017-2018 г.) и 

асоцииран  партньор в сегашния, подкрепят прякото участие, няма 



 

 

специално формулирани стратеги  и политики за  пряко 

работническо на национално равнище. Това се отнася и за другите 

национално представителни работодателски организации и за 

браншовите  им структури. 

Синдикатите също правят начални стъпки в тази област. КТ Подкрепа 

няма такава политика, а КНСБ, която е основен изпълнител по този 

проект, поддържа провеждането на изследвания и проекти в тази 

област, но няма специално развита политика. От страна на 

синдикатите има и известни резерви и притеснения относно 

възможността прякото работническо участие в управлението да бъде 

използвано от работодателите за намаляване влиянието на 

синдикатите. 

Прякото участие  се прилага в част от компаниите, членове на КРИБ , 

както и в други фирми,  главно в поделения  на МНК. Практиките  

често са обвързани с прилагането на специфични производствени 

системи(леан, „точно на време”  и др.), на екипна организация на 

труда, ротация и обогатяване на работните места и други.  В много от 

тези предприятия се използват и нови /дигитални технологии. 

Основните  форми, които се използват в предприятията  членове на 

КРИБ,  са:  

– Индивидуални консултации 

– Индивидуално делегиране 

– Групови консултации 

– Групово делегиране 

Прякото участие  се прилага главно по решения на мениджърските 

екипи, но има и случаи на проведени консултации и постигнати  



 

 

договорености със синдикатите, както и по искане на работниците и 

служителите или други техни представители. 

Секторни измерения на прилагане на прякото участие в 

управлението 

Повечето представители на социалните партньори, с които са 

проведени интервюта, посочват използването в предприятията на 

различни форми на пряка комуникация с работниците, както и 

форми на  организация на труда, и на пряко участие в управлението. 

За всички сектори са посочени използвани форми на преки 

комуникации на управляващите екипи и преките мениджъри с 

работниците и служителите. 

Във фармацевтичната промишленост се използват широк спектър 

комуникации  с работниците, в т.ч. вътрешнофирмени списания, 

листовки, табла, видеоклипове, интранет, срещи за подобряване 

безопасността и здравето при работа, срещи с мениджърите на 

различни нива, също и различни синдикални канали.  

За миннодобивна индустрия, в т.ч. и добив на нерудни изкопаеми и 

производство на строителни материали се посочва използването на 

листовки, видеоклипове, интранет , на синдикални канали  и пр.  

За строителството браншовата камара е посочила ,че има политика 

на насърчаване на прякото участие. В строителството се използват 

форми за пряка комуникация с работниците, в т.ч.: 

- Онлайн (интранет, текстови съобщения, имейли и др.) 

- Срещи във връзка с БЗУТ (безопасността и здравето на работното 

място) преди началото на смяната; 

- Срещи и/или брифинги на ръководството с персонала  



 

 

o Висше ръководство 

o Среден мениджмънт 

o Супервайзъри/отговорници 

– Използване на синдикални канали за комуникации по въпросите на 

труда, условията на работа и социалния диалог в предприятията. 

В съобщенията (пощи и телекомуникации) се прилагат 

видеоконференции, електронна поща, листовки, брошури и др. 

За повечето сектори е посочено, че се използват и различни форми 

на пряко работническо участие в управлението. 

Такива форми се използват 30% от предприятията от 

фармацевтичната промишленост, но няма договорености за 

секторно равнище. Решенията се вземат главно  от страна на 

мениджърските екипи. Предприятията, в които се прилагат форми на 

пряко работническо участие са  предимно големи, в т.ч. и поделения 

на МНК. Сред тях са посочени:  

 Актавис Тева 

o Дупница 

o Троян 

 Софарма 

 Екофарм 

 Антибиотик Разград 

 Дансон Радомир 

В миннодобивната индустрия и производството на строителни 

материали формите  на пряко участие се прилагат както по решение 

на мениджърските екипи, така и след консултации със синдикатите. 



 

 

Основните  форми  на пряко участие, използвани в изследваните 

сектори  се разпределят както следва : 

– Индивидуални консултации: миннодобивна индустрия, 

производство на строителни материали, фармацевтична индустрия; 

– Индивидуално делегиране: миннодобивна индустрия, производство 

на строителни материали, фармацевтична индустрия; 

– Групови консултации:миннодобивна индустрия, производство на 

строителни материали, фармацевтична индустрия, съобщения; 

– Групово делегиране: фармацевтична индустрия, съобщения; 

– Други (срещи с мениджъри, срещи преди смените, системи на 

работнически предложения и др.), във всички сектори, в т.ч. и 

строителство и други  браншове на химическата промишленост. 

4.2..Индустриални отношения и пряко работническо участие в 

управлението. 

Като цяло социалните партньори – на национално и на секторно 

равнище посочват, че прякото работническо участие в управлението 

се развива след консултации или договорености със 

синдикатите.Дори и в случаи на еднолични решения на 

мениджърските екипи за приложение на форми на пряко участие 

синдикатите са информирани..В отделни случаи има договорени и 

частични спорозумения със синдикатите за приложението на 

специфични форми на организация на труда и на форми на пряко 

работническо участие в управлението. 

В предприятията, в които има избрани други работнически 

предствители- представители по  информиране и консултиране, 

представители за защита на интересите на работниците и 

служителите – по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда, комитети по условия 



 

 

на труда, пълномощници за събрание на пълномощниците, 

представители в общото събание на акционерите и/или в 

надзорни/управителни съвети със съвещателен глас  и други, те също 

са информирани, а в някои случаи с тях са проведени и консултации. 

Секторни измерения 

За отделните сектори се очертават следните тенденции на влияние 

на индустриалните отношения спрямо прякото работническо участие 

в управлението: 

Информиране и консултиране на синдикатите:е провеждано в 

предприятията от миннодобивната промишленост  и производство на 

строителни материали, фармацевтично производство, съобщенията 

(за последните в 50 на сто от случаите). 

В някои случаи е имало преговори и споразумения със синдикатите :-

за повечето сектори,  като за съобщенията (Български пощи, БТК - 

Виваком) това е станало в 30 на сто от поделенията, а в 45 на сто е 

имало и  споразумения. 

Другите работнически представители са: информирани в 50 на сто 

от случаите в  миннодобивната промишленост  и производството на 

строителни материали, в отделни предприятия от фармацевтичното 

производство, в 30 на сто от случаите в съобщенията. 

С други работнически представители е провеждано консултиране  в 

повечето сектори, като за съобщенията това е осъществено в 25 на 

сто от случаите. 

5. Основни резултати и въздействие прякото работническо участие в 

управлението върху условията на работа и дейността на 

предприятията  в контекста на дигитализацията  



 

 

На национално равнище е сравнително трудно да бъде оценено 

какви са практическите резултати от въвеждането на пряко 

работническо участие в управлението, още повече че в синдикалните 

централи такава информация засега не се събира и обобщава. 

От страна на работодателите има малко по-голяма яснота. 

Резултатите от допитването до изследваните браншови организации 

– членове на КРИБ – сочат, че въвеждането на пряко работническо 

участие  в някои сектори може да допринесе за: 

- Подобряване организацията на работата и работното време; 

- Повишаване на квалификацията; 

- Подобряване на  благосъстоянието на работните места; 

- По-добър баланс между личен и трудов живот; 

- Подобряване на степента на удовлетвореност и мотивацията на 

работниците и служителите. 

Тези фактори влияят върху производителността на труда и 

рентабилността на предприятието в цялост, а оттам и на неговата 

конкурентоспособност.  

В част от изследваните браншови организации техни членове са 

въвеждали нови технологии през последните пет години, най-често 

под формата на автоматизация, комуникации, компютърен хардуер и 

софтуер. Въвеждането на нови технологии оказва влияние предимно 

върху промяната на квалификационните изисквания на персонала,  

отчитат се също промени в нивото на заетост, правилата и 

процедурите за здраве и безопасност и организацията на работното 

време. Тези промени са като цяло по- лесни за осъществяване при 

по-голяма ангажираност на работниците и служителите, която се 

постига чрез различни форми на преки комуникации и пряко 



 

 

работническо участие в управлението. В същото време, някои 

промени породени от дигитализацията сами по себе си засилват 

ролята на човешкия фактор и на самостоятелността на работниците, 

което се постига  с въвеждане на пряко участие в управлението. 

 Секторни измерения 

Според представителите на работодателите от фармацевтичната 

индустрия прякото работническо участие може да допринесе 

значително за повишаване на фирмената производителност, 

конкурентоспособност и рентабилност, но също да подобри 

качеството на труд и да спомогне за по-голяма социална сплотеност. 

Това е много важно при използване на информационните и 

комуникационни технологии, които са вградени в новите 

производствени и управленски процеси, променят организационните 

граници и трансформират моделите на добавяне на стойност, 

конкуренция и потребление. 

За фармацевтичната индустрия представителите на работодателите  

коментират и въздействието, което прякото работническо участие и 

съпътстващите го или предшестващи нововъведения в 

производствените системи и/или организацията на труда в 

предприятията може има по отношения на формиране на работните 

заплати, в т.ч. 

- Признаване на несертифицирани лични умения; 

- Признаване на официални квалификации за умения; 

- По-голяма гъвкавост при изпълнение на трудовите задачи; 

- Ръст на индивидуален обем на произведената продукция; 

- Ръст на обем на продукцията в резултат на работа в екип; 



 

 

- Подобрено качество на продукта/услугата. 

За миннодобивната инустрия и производството на строителни 

материали представителите на работодателите посочват, че прякото 

участие в управлението подпомага - подобряване индивидуални обем 

на произведената продукция и по групи поради груповата 

организация на труда, води до по-голяма гъвкавост. 

Представителите на Федерацията на независимите строителни 

синдикати към КНСБ, посочват, че след въвеждането на новите 

технологии прякото участие може да доведе до ефекти, като: 

подобряване ефективността на предприятията, увеличаване на 

производителността, подобряване организацията на работа, 

хуманизиране на работната среда и др. 

Последиците от прилагане на пряко работническо  участие в 

управлението, което е съпътствано с дигитализация, промяна и 

иновации в производствените системи и организацията на труда, 

могат да се групират в две основни направления. 

А. Влияние върху дейността на предприятията. В този аспект 

повечето резултати се посочват като положителни, в т.ч.. 

– Развитие на иновациите: миннодобивна индустрия, производство 

на  строителни материали, фармацевтична индустрия; 

– По-лесно и бързо внедряване на нови производствени системи: 

миннодобивна индустрия, производство на строителни материали,  

фармацевтична индустрия; 

– Подобряване на производителността на труда: миннодобивна 

индустрия, производство на строителни материали, фармацевтична 

индустрия; 

 



 

 

 

– Подобряване ефективността на производството и труда  и 

конкурентоспособността на предприятия и продуктите/услугите: 

фармацевтична индустрия; 

– Подобряване качество на продукцията /услугите: фармацевтична 

индустрия. 

Като цяло прави впечатление, че положителните резултати и 

влияние върху дейността на предприятията се посочват само от 

представителит на индустрията, липсват такива от страна на 

сторителството и съобщенията. За последните степента на влияние 

върху резултатите и дейността на предприятията като цяло е по-

трудно измерима, поради факта, че са типични услуги и зависят 

силно от търсенето и предлагането и нагласите на клиентите и 

потребителите. За строителството може да се предлолага, че тъй 

като напредъкът е по-слаб по отношение на прякото участие, на този 

етап също е трудно да се оцени неговото въздействие върху 

дейността на предприятията. 

Б. Влияние върху труда и заетостта. Тук се очертават както 

позитивни, така и някои негативни последици. 

Сред позитивните резултати и последици акценти са поставени 

върху: 

- Подобряване на квалификацията на работната сила: 

фармацевтична индустрия, строителство; 

- Подобряване организацията на труда:всички изследвани сектори; 

- Подобряване на организацията на работното време, режимите на 

труд и отдих: всички изследвани сектори, без съобщения; 



 

 

- Подобряване безопасността и здравето при работа: 

фармацевтична индустрия, строителство, съобщения; 

- Подобряване баланса на трудов и личен живо: фармацевтична 

индустрия, строителство; 

-  Подобряване механизмите на формиране и  размерите на  заплати 

и допълнителни възнаграждения: миннодобивна индустрия, 

производство на  строителни материали, фармацевтична индустрия; 

- Въвеждане на форми на финансово участие на работниците и 

служителите - фармацевтична индустрия; 

-- Развитие на благосъстоянието на работното място: миннодобивна 

индустрия, производство на  строителни материали, фармацевтична 

индустрия; 

- Повишаване мотивацията  за труд: миннодобивна индустрия, 

производство на  строителни материали, фармацевтична 

индустрия;строителство 

Позитивното влияние на прякото участие в управлението  върху труда 

и заетостта се отмита във всички изследвани сектори, като 

специално за съобщенията то е по-слабо – главно върху 

безопасността и здравето при работа и организацията на труда. За 

строителството не се регистрира въздействие върлху формирането и 

размера на заплатите, финансовото участие, благосъстоянието на 

работното място. Обратно, за миннодобивната индустрия като 

основни резултати се посочват влиянието върху формирането и 

размера на заплатите, благосъстояните на работното място, 

мотивацията за труд, но липсва въздействие  върху квалификация и и 

безопасността  и здравето при работа, което за тези индустрии е 

много специфично и важно. Представителите на фармацевтичната 



 

 

индустрия регистрират позитивно влияние практически в почти 

всички области. 

Прави впечатление, че не се посочват позитивни резултати относно 

сигурността на заетостта и развитието на индустриалните отношения 

и колективното трудово договаряне. 

Представителите н социалните партньори посочват и негативни 

последици от прякото работническо участие и новите форми на 

организация на труда и производствени системи: 

- Повишаване интензивността на труда: строителство, съобщения; 

- Ръст на обема на работа и отговорностите, но без подобряване 

условията на работа: строителство; 

- По-неблагоприятни режими на работно време: строителство, 

съобщения;  

- По-силен стрес на работното място: строителство; 

- По-малко колективни акции и солидарнос: миннодобивна индустрия 

и производство на строителни материали. 

Като цяло негативните резултати и последици са регистрирани 

главно в  строителството (четири направления) и съобщенията (две 

направления). За индустриалното производство негативните 

последици са по отделни направления  или изобщо не са посочени 

(фармацевтична индустрия). 

Тук изпъква посоченият негативен аспект на намаляване на 

колективната солидарност и нагласи за акции за миннодобивната 

индустрия и производството на строителни материали, което 

донякъде потвърждава опасенията на отделни синдикати относно 

противоречивата роял на прякото работническо участие в 



 

 

управлението.  Въпреки това причините за това явления следва да 

бъдат разгледани в по-широк аспект-до има намаляване влиянието 

на  синдикатите и работническата солидарност (в т.ч. и поради 

намеса на работодателите) и до колко това се дължи на 

подобрените условия на работа (в т.ч. посочени заплащане, 

благосъстояние на работното място, организация на труда и 

работното време), което и води до липса на конкретни причини за 

индустриални акции. Липсата на индустриални акции  не винаги е 

индикатор за намалено влияние на синдикатите, тъй като те могат да 

постигат своите цели и по пътя на диалога и преговорите, които 

специално за тези сектори са добре развити. 

Като цяло позитивното влияние на прякото работническо участие – 

както върху предприятията , така и върху труда може да се оцени 

като преобладващо. 

ІІІ. Анализ на ситуации в предприятия 

За целите на проекта са избрани две предприятия, едното от 

индустрията (фармацевтично производство), а другото от услугите 

(телекомуникации). Използвани са и данни за някои други 

предприятия в рамките на обобщенията. 

1.. Софарма-фармацевтична индустрия 

1.1. Профил на предприятието 

Софарма е старо предприятие, създадено през 1933 година, като в 

периода 1946-2000 година съществува като държавно предприятие 

под други имена. През 2000 година е приватизирано от български 

холдинг и започва да се развива като модерна фирма. През 2004 

година е сертифицирано със стандарт GMP, а през 2005 – със 

стандарт GDP. 



 

 

В момента Софарма е част от група от седем предприятия, 

собственост на група инвеститори от България. Продава акциите си 

на Българска фондова борса, поради което управляващите органи 

са приели  предприятието да се присъедини към Кодекса за добро 

корпоративно управление, който е възприет от Българска фондова 

борса. Предприятието подготвя нефинансови доклади от повече от 

десет години. 

Освен това Софарма също е регистрирана на Фондовата борса във 

Варшава, Полша. 

Компанията има своя политика по корпоративна социална 

отговорност , която включва действия относно персонала, околната 

среда и обществото. 

Седалището на компанията е в София, където има и голямо 

производствено поделение, такива има също и в Казанлък и в 

региона на Ловеч. Компанията е член на Българската генерична 

фармацевтична асоциация , която е част от КРИБ. 

В предприятието работят 1927 работници и служители 

1. 2. Дигитализацията и последици в предприятието 

В Софарма се въвеждат технически и технологични иновации през 

последните 15 години,  в т.ч.: 

- Автоматизация на производството;  

- Използване на електронни комуникации; 

- Интранет връзки; 

- Нов софтуер. 



 

 

През последните години не е въведена нова производствена система, 

но  се използват нови форми на организация на труда, в т.ч. екипна 

работа и ротация на работните места. 

В резултат на техническите и технологични иновации, както и новите 

форми на организация на труда са настъпили промени, които са 

оптимизация в заетостта и особено промени в правилата за  

безопасността и здравето при работа. 

Според мениджъра по управление на човешките ресурси се създава 

добра работна среда за устойчивост на физическото и ментално 

здраве на работниците и служителите. Това се дължи на факта, че 

компанията е „стабилна, с дългогодишна история,  с устойчив бизнес 

и визия за развитие, което дава сигурност на работниците и 

служителите”. 

Друг аспект е подобряване на  взаимоотношенията на работните 

места, между отделните работници, както и между работниците и 

мениджърите. През последните години не са регистрирани сериозни 

конфликти на основата на спазването на правилата и ценностите 

сред работещите. 

1.3. Индустриални отношения и работническо представителство 

В компанията има синдикати- организация , която е част от НФТ 

„Химия и индустрия”, КНСБ и организация, която е част от 

федерацията на химическата и фармацевтична индустрия на КТ 

„Подкрепа”. Синдикалната плътност като цяло е по-ниска от 

средната -18 %. 

В предприятието се провеждат консултации между мениджърския 

екип и синдикалната организация, както и колективни преговори. Тъй 



 

 

като няма браншов КТД, в предприятието действа само КТД на 

фирмено равнище. 

 

Има избран и комитет по условия на труд, който изпълнява своите 

функции 

В предприятието се използват широко различни форми на преки 

комуникации с работниците и служителите, в т.ч. дигитални:табла за 

обяви, инструктажи по безопасност и здраве при работа, брифинги 

на висшия и средния мениджмънт, електронни съобщения (e-mail), 

вътрешни електронни комуникации - Интранет и др. Използват се и 

синдикалните канали. 

Чрез тези комуникации работниците се информират за всички важни 

въпроси от дейността на предприятието: производство и продажби, 

финансово и икономическо състояние, планове за бизнес развитие, 

организационни и структурни промени и др. 

В предприятието обаче няма политики и не се прилагат същински 

форми на пряко работническо участие в управлението. 

1.4. Влияние на пандемията върху технологиите, организацията на 

труда, условията на труд, индустриалните отношения 

Вследствие на пандемията от КОВИД-19 в предприятието започва да 

се използва работа от разстояние – за административния и 

технически персонал. Променена е и организацията на работа, за да 

няма струпване на хора. В известен период обаче се е чувствал 

недостиг на хора, заради големия брой заболели. 

Освен това се наблюдава ръст на използването на електронни 

комуникации, в т.ч. комуникации чрез мобилни телефони,  

електронна поща, видео-конферентни връзки и срещи. 



 

 

Според мениджърите, най-важните мерки във връзка с пандемията са 

превенцията от възможно заразяване на работното място, тъй като 

голяма част от персонала не е възможно да работи от разстояние. 

Подобно е и становището на синдикалните представители.  В този 

контекст расте и ролята на Комитета по условия на труд в 

предприятието, особено за прилагане на превантивните мерки и 

контрола по спазването на мерките. 

Според мениджърите и синдикалистите, пандемията може да ускори 

по-широко прилагане на и подобряване на информационните и 

комуникационни технологии в комуникациите на работното място и 

дигитализацията на труда. Освен това те очакват в бъдеще да почнат 

да се използват и форми на пряко работническо участие, на база на 

използваната екипна работа. 

2. БТК - Виваком 

2.1. Профил на предприятието 

БТК - Виваком е основният телекомуникационен оператор в България, 

който освен това предлага стационарни и мобилни 

телекомуникационни услуги, Интернет услуги и кабелна телевизия. 

БТК съществува от 1879 година и  до 2004 година е държавен 

телекомуникационен оператор, доставящ предимно стационарни 

телекомуникационни услуги. През 2004 година е приватизирана от 

Инвестиционния фонд „Адвент”, чрез неговата компания 

„Вивавенчърс”. 

През 2005 година компанията получава лиценз за мобилни 

телекомуникационни услуги. 

През 2004 - 2020 година собствеността и управлението на 

компанията се сменят неколкократно, в т.ч. в  известен период от 



 

 

време е  собственост на исландския инвеститор Тор Бьоргхорлфсон. 

През 2011-2013 инфраструктурата –телекомуникационните мрежи са 

дадени на аутсорсинг на френската компания Акател, но след 2013 

г. са върнати на основния собственик, който тогава е българска 

компания. В момента основния дял е собственост на компанията 

Юнайтет Груп (United Group). 

БТК оперира в цялата страна, като седалището й е в София. Член е 

на КРИБ (директно). Предприятието развива политики на 

корпоративна социална отговорност. Общият брой заети през 2021 г. 

е  5200 души, като след приватизацията са правени съкращения. 

2.2. Дигитализация и други нови технологии и техните последствия в  

предприятието 

През последните 15 години в БТК са въведени редица технически и 

технологични иновации, в т.ч.: 

- Автоматизация на услугите; 

- Използване на електронни комуникации; 

- Нови компютри; 

- Интранет връзки; 

○ Електронни платформи /алгоритми; 

○ Нов софтуер 

През последните години не е използвана нова система на 

организация на  услугите. В същото време , според синдикатите има 

внедрени иновации на работните места. Освен това са въведени и  

нови форми на организация на труда, в т.ч. и екипна 

работа;,обогатяване на съдържанието на работата. Въведени са 

нови  форми на администриране на персонала: премахване на 



 

 

хартиените документи и използване на он-лайн самообслужване ( 

електронни заявления, заповеди и пр.) 

В резултат на технологичните и организационни иновации са 

настъпили промени, в т.ч.: 

- Промени в заетостта - намаляване на числеността, но подобряване 

на  професионалния и квалификационния състав, както и промени 

във възрастовата структура, с тенденция към „подмладяване”; 

- Промени в изискванията към квалификацията и уменията на 

работещите; 

-  Промени в правилата за безопасност и здраве при работа; 

-  Промени в организацията на работното време. 

По мнението на мениджърите се създава добра работна  среда за 

устойчивост на физическото и ментално здраве на работниците и 

служителите. Показател  за това е понижаване относителния  дял на 

текучество на служителите, повишаване  относителния дял  на 

ангажирани служители в проведените проучвания, увеличаване броя 

на кандидати, на които техни близки, работещи в компанията са я 

препоръчали като добро място за работа 

В същото време според синдикалните представители средата не е 

достатъчно удовлетворяваща, има ръст на стреса на работното 

място.. Синдикатите постоянно сигнализират пред управляващите 

органи на компанията  за проблемите в тази насока което е довело  

до решение фирмата да  предоставя професионални 

психологически консултации на желаещите работници и служители, 

карти за спорт, СПА ваучери и пр. 

Освен това, средата предполага добри взаимоотношения между 

отделните работници и служители и доверие между работници и 



 

 

мениджъри. Според представителите на отдела по УЧР в компанията 

над 500 обучени ментори въвеждат нови колеги в работата и 

подпомагат настоящи да подобрят представянето си. Около 50 

професионалисти провеждат вътрешни обучения про боно за колеги 

с цел да  надградят техническите си познания, за да разбират още 

по-добре бизнеса на компанията и да прилагат по-цялостен подход 

при изпълнение на дейностите. Чрез споделяне на ценен опит 

помежду си търсят идеи и нови подходи за постигане на още по-

голяма ефективност при реализацията на общи проекти, разширяват 

възприятието си за екип и екипна цел на ниво компания, а не само 

на ниво отдел или дирекция, в които работят. Има екипи, в които 

служителите работят заедно повече от 10-20 години са създали 

отношения на взаимопомощ и приятелство. 

През последните години не са регистрирани конфликти на основа на 

противоречия спрямо правилата и ценности в компанията. При 

подбора на служителите се проучва доколко кандидатите изповядват 

ценностите на компанията и този критерий също се взема предвид  

при крайното решение за одобрение на кандидат за работа. 

Според синдикатите и мениджърите, голяма част от работещите са с 

продължителен трудов стаж в компанията и това е довело до 

приятелски отношения между колегите не само на професионална 

основа но и на семейна такава т.е те са приятели не само на 

работното си място но и в живота. Освен това, най-вече на по-

ниските управленски нива има създадени отношения на доверие  

между наемни работници и мениджъри, тъй като в компанията има 

система за кариерно израстване и голяма част от ръководния 

персонал идва от най-ниските нива вследствие на доказани 

професионални качества. 



 

 

2 3. Индустриални отношения и работническо представителство 

В БТК – Виваком има шест синдиката, от които два са част от две 

синдикални федерации на КНСБ – към СФС и към СТСБ, както и един, 

част от федерацията на съобщенията на КТ „Подкрепа” и още три 

необвързани. Синдикалната плътност обаче  е по-скоро ниска - 

синдикатите обхващат 10-12% от работещите. Причините за това 

донякъде са свързани и с прекомерното раздробяване на 

синдикатите в предприятието. Наличието на повече от един синдикат 

в предприятие  обикновено е предпоставка за конкуренция и по-

активни действия на синдикатите, което би следвало да привлича 

повече членове. Наличието на цели 6 организации обаче предполага 

ненормална конкуренция и демотивация на голяма част от 

работниците да изберат един или друг синдикат. 

Основните форми на взаимодействие между мениджъри и работници 

са следните: 

- Комитет за социално партньорство  

- Консултации; 

- Колективни преговори и договаряне 

- Процедури за уреждане на колективни трудови спорове 

Социалният диалог е сравнително добре развит. Има действащ КТД, 

който се прилага в цялата компания. В рамките на икономическата 

дейност и сектора няма КТД, така че това е единственият КТД, който 

се използва. 

В БТК има избран комитет по условия на труд и представители по 

информиране и консултиране, които са избрани по договорености с 

работодателя. В определени периоди са избирани  и представители 



 

 

по член 7, ал. 2 от КТ- т.е. за представителство и защита на наемните 

работници.  

В рамките на предприятието се поддържат различни форми на 

комуникации между работници и мениджъри, като дигиталните 

технологии постепенно навлизат в употреба за комуникациите. Сред 

най-често използваните форми са инструктажи по безопасност и 

здраве при работа, които по правило се правят преди началото на 

работния ден. Използват се и листовки, брифинги на висшия и 

средния мениджмънт и супревайзерите, клубове и семинари по 

качество на услугите, он-лайн комуникации - електронни съобщения 

и др., видеоклипове. 

В предмета на тези комуникации се засягат почти всички аспекти на 

дейността на предприятието, в т.ч.и техническото и технологично 

развитие,  състоянието на услугите и продажбите, финансовото и 

икономическо състояние на фирмата, организационните и 

структурни промени, плановете за бизнес развитие, а също и 

тенденциите в заетостта и обучението на персонала, както и 

социални придобивки и бонусни схеми. 

Използват се и синдикалните канали - събрания, вътрешно-

синдикални комуникации и др., за информиране на работниците, 

главно  за основните аспекти  на труда и заетостта. 

В същото време, компанията засега няма собствена политика за 

насърчаване на прякото участие на работниците и служителите в 

управлението и  не се споменава използването на конкретни форми, 

с изключение на форми на преки комуникации, които обаче имат 

предимно информативен характер. Консултации се провеждат 

главно чрез синдикалните канали, но те засягат предимно 

синдикалните членове. Доколкото се приема, че има  пряко участие, 



 

 

главно чрез синдикалните канали, то има главно подкрепяща и 

допълваща роля в управлението. Тази система на участие чрез 

синдикалните канали обаче е довела, според синдикалните 

представители, до подобрения в областта на организацията на 

труда, условията и безопасността на труда и работното време. 

2.4. Влияние на пандемията върху технологиите, организацията на 

труда, условията на труд, индустриалните отношения 

Според синдикалните представители, вследствие пандемията 

служителите на първа линия са станали по-предпазливи при работа 

с клиенти, променени са графиците за работа, въведено е 

ненормирано работно време и време на разположение, работа от 

къщи и пр. 

Работата от разстояние се използва в БТК – Виваком от няколко 

години, като такава клауза е  залегнала и в колективния трудов 

договор. Голяма част от персонала ползва право на до 5 работни дни 

в месеца на работа от разстояние, с изключение на тези, за които 

това не е възможно поради характера на работата. Пандемията 

създава условия за разширяване използването на работата от 

разстояние  за повече работни дни, според ситуацията и характера 

на работата. По време на провеждането на изследването 40 на сто 

от заетите в компанията са работели от разстояние за 

продължителен период от време. Причината да не бъдат обхванати 

вксички е характерът на значителна част от рабтните места и 

фактът, че предприятието предлага основна услуга. 

Освен това, пандемията допринася и за: ръст в използването на 

електронните комуникации; нарастване използването на Интранет - 

вътрешната он-лайн информационна мрежа; по-често използване 

на мобилните телефони; използване на кратките съобщения и 



 

 

електронната поща, както и видео-конферентните връзки и срещи. 

Почти всички срещи, процедури за подбор и обучение се провеждат 

он-лайн. 

Според представителите на синдикатите се разширява и 

използването на социалните мрежи за обмен на мнения относно 

условията на труд, организацията на труда и други. 

Изследваните партньори споделят своите виждания относно най-

важните  мерки, които трябва да бъдат използвани за преодоляване 

на евентуални негативни  последици от пандемията. Според 

мениджърите това са мерки за превенция на възможно заразяване 

на работните места, използване на „интелигентна работа”, както и 

възползване от краткосрочните схеми за финансово подпомагане с 

цел а избягване на съкращенията. Според представителите на 

синдикатите, най-важните мерки са превенцията от възможно 

заразяване, използване на краткосрочните схеми за финансово 

подпомагане с цел избягване на съкращенията,  както и 

разпространяване на информация за превенция и за ползите от 

ваксиниране срещу КОВИД. Синдикалните организации в 

предприятието играят съществена роля при превантивните 

мероприятия срещу разпространението на КОВИД, като информират 

работниците и служителите  за мерките, популяризират 

ваксинирането и др. Освен това, те настояват пред мениджърите на 

първа линия с  клиенти с предимство да работят лицата, които са  

ваксинирани. 

Според социалните партньори във фирмата нараства ролята на 

комитетите /групите по условия на труд. Те разпространяват 

информация за превенция срещу заразяване, както и за 



 

 

ваксиниране, и за прилагане на мерките по превенция,  провеждат 

извънредни инструктажи и др. 

Бъдещето развитие според изследваните се очертава като 

последиците от пандемията водят до разширяване прилагането на 

информационни и комуникационни технологии  в комуникациите с 

работниците и служителите и по-нататъшна дигитализация на труда. 

4. Общи и специфични аспекти  за двете предприятия 

Като цяло и в двете фирми има процес на цифровизация и 

дигитализация, но недостатъчно напреднала (за Виваком логично 

напредъкът е по-сериозен). Разширява се използването на 

електронните комуникации, информационните технологии, като 

пандемията е дала тласък за по-нататъшното им развитие, в 

контекста и на намаляване на личните контакти и предпазване на 

работещите от заразяване. Работата от разстояние също започва да 

се използва – във Виваком вече е положено начало, независимо от 

пандемията, като пандемията е дала тласък на разширяването. В 

Софарма работата от разстояние се използва поради пандемията, 

но по-ограничено поради характера на производството и труда. 

Социалният диалог и представителството на работниците 

съществуват и в двете фирми, въпреки недостатъчно високата 

плътност на синдикатите. В БТК - Виваком диалогът е по-развит, има 

редовни процеси на колективни преговори и КТД с достатъчно 

широко покритие и разнообразна тематика в съдържанието.  В БТК и 

представителството по информиране и консултиране и застъпено, 

докато в Софарма съществува само комитет по условия на труд. 

Прави впечатление, че и в двете  фирми (за разлика от проучените 

ситуации в проекта ДИРЕКТ, осъществен 2017-2018 година) липсват 



 

 

конкретни практики на пряко работническо участие в управлението, 

с изключение на някои традиционнни форми като работни 

съвещания, срещи и др., въпреки че социалният диалог и 

информирането и консултирането са приети като практика, а 

екипната организация на друга и други нови форми също се 

прилагат.  Използвани са редица форми на преки комуникации с 

работещите, като срещи, табла, видео-връзки, електронни 

комуникации и други.  Същинското пряко участие – засилване 

автономията на индивидуалните работници и екипите обаче не се 

регистрира в изследването и в двете фирми. 

И в двете фирми не са използвани нови производствени системи /или 

системи на организация на обслужването, което вероятно също е 

предпоставка за липсата на същински форми на пряко работническо 

участие  в управлението. Използват се обаче иновации на работните 

места и подобряване организацията на труда. 

Все пак за Софарма има заявени намерения за използване на 

прякото работническо участие в бъдеще, като резултат от по-

нататъшната дигитализация и за преодоляване последиците от 

пандемията. 

5. Някои по-общи тенденции 

Сравненията на резултатите за бранша, конкретно за 

фармацевтичната индустрия показват, че в рамките на тази 

индустрия се използва пряко работническо участие в управлението, 

поне според представителите на работодателската организация. 

Посочват  се данни за  няколко поделения на МНК (ТЕВА-Дупница и 

Троян) и други фирми – Дансон-Радомир, Антибиотик-Разград, 

Екофарм, както и Софарма. Анализът на ситуация в Софарма 

показва обаче, че става дума за предимно за използване на преки 



 

 

комуникации с работниците  и служителите, както и нови форми на 

организация на труда като екипна работа. 

За телекомуникации и съобщения като цяло няма информация на 

браншово равнище, тъй като екипът не разполага с данни от 

работодателска организация. Освен това социален диалог в този 

сектор се провежда само на ниво фирма – в случай БТК-Виваком, в 

останалите компании няма синдикати и е трудно да се установи 

какви са формите на представителство и има ли пряко участие в 

управлението. 

Сравненията с данни от други изследвания, например резултати от 

изследване в  поделения на МНК в България  от 2020-2021 г.31 

показват, че в повечето поделения на МНК в България са 

осъществени технически и технологични иновации - както през 

последните 5-6 години, така и за повечето от тях - от началото на 

придобиване на собствеността от мултинационални компании. В 

много от поделенията върви процес на цифровизация и 

дигитализация, въпреки че използването на изкуствен интелект все 

още е ограничено. В повечето поделения дигитализацията се е 

отразила позитивно на ефективността и производителността на 

труда, както и на конкурентоспособността на предприятията. 

Наблюдават се подобрения в безопасността и здравето при работа, 

организацията на труда и обучението на работниците. В отделни 

фирми е регистриран спад на заетостта, главно поради 

                                                           
31Вж.ИССИ на КНСБ. Многонационалните компании в България 2014-2021-между 
стабилизацията и последиците от пандемията: тенденции в развитието на условията на труд 
и индустриалните отношения .Проект „ Подобряване на адаптивността на заетите лица и 
укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните 
партньори на национално, секторно и браншово равнище”, осъществен от КНСБ, БСК, КРИБ и 
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освобождаване на нискоквалифициран персонал, но за повечето 

изследвани предприятия или няма съществени промени, или дори 

има ръст, особено в автомобилостроенето. 

Има подбрения в ефективността и производителността на труда 

,както и на конкурентоспособността на предприятията. Наблюдават 

се подобрения в безопасността и здравето при работа, 

организацията на труда и обучението на работниците. В отделни 

фирми е регистриран спад на заетостта, главно поради 

освобождаване на нискоквалифициран персонал, но за повечето 

изследвани  

предприятия или няма съществени промени, или дори има ръст 

,особено в автомобилостроенето. 

В някои поделения са въведени нови производствени системи - лийн, 

тотално управление на качеството и др., както и в повечето - нови 

форми на организация на труда в т.ч. работа в екип, ротация, учене 

на работното място и др. 

Пандемията е оказала влияние върху организацията на труда в 

повечето предприятия от тази група, където е възможно, е въведена 

дистанционна работа, променени са графиците, избягва се 

струпването на хора и др. 

Въпреки че в  повечето изследвани поделения на МНК в България има 

добър социален диалог и системи за информиране и консултиране, 

в тях  също не се регистрират добре развити практики по пряко 

работническо участие в управлението. Изключение са системите  за  

работнически предложения, които са посочени за значителна част 

от изследваните фирми. В някои от тях предложенията се подават 

чрез дигитални платформи или по електронна поща, а в други се 



 

 

ползват по-традиционни методи като кутии. В предприятия като Витте 

Аутомотив (автомобилостроене) и Енерго (пропроизводство и 

снабдяване с електрическа енергия) предложенията се представят 

по време на  „Ден на отворените врати”, при преки срещи с 

мениджърите. 

В някои от предприятията от тази група  се прилагат и бонусни схеми 

за поощряване на предложенията (Агрополихим-Девня, химическа 

промишленост, Монделийз - хранителна промишленост - система 

Кайзен, Веолия-Софийска вода - услуги по водоснабдяване и 

канализация - система ИДЕО и др.). Изключения са предприятията, 

които вече попадат в изследването по ДИРЕКТ (2017-2018 г.), Кока–

кола, Карлсберг и в известна степен някои други поделения от 

пивоварния бранш, където се прилагат съвременни форми на 

организация на труда. 

ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

1. Изследването включва сектори, в които могат да се наблюдават и 

напредък на дигитализацията и приложение на форми на пряко 

работническо участие в управлението. В отделните сектори се 

наблюдават различия –в някои от тях дигитализацията е по-

напреднала. В повечето сектори се използват и нови  производствени 

системи и нови форми на организация на труда. 

2. В  повечето сектори и в избраните предприятия се наблюдава 

положително влияние на дигитализацията и на прякото 

работническо участие  върху дейността на предприятията. За някои 

от случаите обаче се регистрира  и  

негативно влияние върху труда, като ръст на интензивността на 

труда, ръст на стреса на работното място и др., като това е 



 

 

причинено основно от дигитализацията, но понякога и от прякото 

работническо участие в управлението. Ефектът на дигитализацията 

е валиден и за двете предприятия, избрани за анализ на ситуации 

(Софарма и Виваком). 

3. В същото време, няма достатъчно доказателства, че двете 

тенденции са силно свързани. В двете предприятия се наблюдават 

процес на дигитализация и нови форми на организация на труда; 

има и напредък в използването на електронните комуникации, 

особено във Виваком. В двете предприятия има синдикати и процес 

на индустриални отношения. Обаче прякото участие в двете 

предприятия се съдържа само в някои традиционни форми, по-скоро 

свързани с предоставяне на информация (по-рядко с консултации): 

съвещания с преките ръководители и мениджърите на средно 

равнище; работни оперативки по БЗР; оперативки преди смяна; 

клубове по качеството и др. Въпреки това в Софарма има нагласи 

(по-скоро сред мениджърите) да осъществят по-широко приложение 

на прякото работническо участие в управлението в бъдеще. Във 

Виваком и синдикатите  и мениджърите споделят,че според тях 

прякото работническо участие е полезно за предприятията и за 

труда. 

4. Дигитализацията и използването на други нови технологични 

системи не винаги е съпроводено с използването на нови 

производствени системи и нова организация на труда,  както и с  

форми на  пряко работническо участие в управлението. 

Приложението на прякото работническо участие е повече в 

зависимост от вижданията на мениджърите и управленските подходи, 

освен че е свързано с формите на организация на труда. 



 

 

5. Новите форми на организация на труда и формите на пряко 

работническо участие са свързани с новите технически и 

технологични решения, но могат да се прилагат и в предприятия с 

по-традиционни технически системи и технологични процеси. Това се 

отнася и за груповата или екипна организация на труда  и за 

индивидуалната организация на труда, които изискват по-висока 

степен на групова или индивидуална автономия. Дигитализацията и 

приложението на други нови технологии не винаги са съпътствани с 

повишаване на автономията на отделните работници и на групите от 

работници.  

6. В случаите на използване на нови форми на организация на труда 

и на пряко работническо участие в управлението  както в 

предприятия с нова техника и технологии, така и в такива с 

традиционно оборудване и технологии се регистрират някои нови 

аспекти на труда и трудовите отношения. Могат да се посочат някои 

резултати, които са от полза и за работниците, и за предприятията, 

като ръст на производителността и заплатите, подобряване на 

мотивацията за труд и подобряване на организацията на труда и др. 

В същото време има и ръст на интензивността на труда, на стреса на 

работното място, възможни съкращения и понякога може да се 

регистрира дори известно ограничение на правата на работниците 

(например намеса в личното пространство, прекален контрол и др.). 

 

 

 

 

 


