
ПРЯКО 
УЧАСТИЕ 
НАСОКИ ЗА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ

Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място 
като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда

DIRECT II VS/2020/0101

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия – 
Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“, 

бюджетна линия  04.03.01.06



Разширяване и 
подобряване на 
демокрацията на 
работното място 
като предпоставка 
за хуманизиране на 
труда и работната 
среда
DIRECT II VS/2020/0101



Проучванията проведени в шест 
държави членки на ЕС в рамките на 
проекта DIRECT 2 показват, че при-
лагането на прякото работническо 
участие (ПРУ) в многобройните му 
форми може да бъде от полза за 
отделните лица, организациите и 
за обществото като цяло.  Насто-
ящите насоки се основават на до-
брите практики при въвеждането 
на цифрови технологии чрез ПРУ 
от големи и малки предприятия, 
участвали в проекта DIRECT 2.

Използването на ПРУ има за цел 
да насърчи по-доброто използ-
ване на пълния набор от знания, 
умения и житейски опит на всички 
работници и сужители на всички 
нива в предприятието. То се стре-
ми да постигне това чрез насърча-
ване и оценяване на приноса на 
всяка група, както и чрез търсене 
на активното им участие в процеса 
на вземане на решения.  Целта на 
настоящите насоки е да подпомог-
не организациите, които желаят 
да проучат как културата на ПРУ 

Въведение 

може да бъде успешно въведена 
в предприятията, по-специално 
при планиране на въвеждането на 
нови технологии като автоматиза-
ция на производството, роботика, 
изкуствен интелект (ИИ), инфор-
мационни и комуникационни тех-
нологии.

Наложително е всяко решение 
за проучване на прилагането на 
ПРУ да бъде взето и съгласувано 
съвместно от представителите на 
работниците и служителите и ор-
ганите за управление на предпри-
ятията.  Това е основно изискване 
на процеса и трябва да бъде ясно 
разбрано и съгласувано от всички 
заинтересовани страни.  Естест-
вено е, че както лидерите на син-
дикатите, така и ръководството 
ще имат притеснения относно на-
влизането в “неизследвани води”. 
Някои от потенциалните пречки, 
които вероятно ще възпрепятстват 
въвеждането на ПРУ и начините за 
тяхното преодоляване са следни-
те: 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Липса на истински ангажимент 
за такава културна промяна от 
страна на едната или и на двете 
страни.

От съществено значение са 
ангажираността, подкрепата 
и насърчаването на процеса 
от всички страни - не само в 
началото, но и на постоянна база.

Съществуващите нива на доверие 
може да са ниски или да не 
съществуват.

Ако случаят е такъв, ще бъде много 
трудно да продължите. Абсолютно 
необходимо е да се изградят 
отношения на доверие преди да се 
направи опит за въвеждане на ПРУ, 
така че трябва предварително да 
се постигне съвместно разбиране 
на нуждите/изискванията и 
очакванията на двете страни

Наличието на нерешени наследе-
ни и исторически въпроси, свърза-
ни с трудовите отношения.

Ако не бъдат признати, обсъдени 
и разрешени, те могат да окажат 
значително и негативно влияние 
върху нивата на потенциалната 
ангажираност.

В ситуация на множество синди-
кати - лошите взаимоотношения 
между синдикатите и органите за 
управление на предприятието на 
предприятието.

Такива лоши взаимоотношения 
трябва да бъдат решени преди 
започването на процеса на ПРУ

Нежелание на което и да е ниво 
на управление да се ангажира, 
по-специално на мениджърите на 
средно ниво, което може да по-
чувства, че ще бъде непропорцио-
нално засегнато от въвеждането 
на ПРУ.

Отново е необходимо да се обърне 
внимание на всякакво нежелание 
или скептицизъм по отношение на 
ПРУ, за да не се стигне до неговото 
“дерайлиране” на по-късен етап, 
което да върне целия процес 
назад.

Ключова част от въвеждането на 
ПРУ е процесът на съвместни обу-
чения.  Във всеки съгласуван план 
за прилагане трябва да се вземат 
предвид съображенията относно 
броя на потенциалните участници, 

техния опит от предишни неуспеш-
ни инициативи и нивата на предиш-
но образователно равнище в цяла-
та организация.  Тези фактори ще 
окажат влияние върху проектира-
нето, обема, обхвата и графика на 



всяко необходимо обучение.   

Съществуват два подхода, които 
могат да бъдат възприети от упра-
вленския екип, когато се планира 

въвеждането на нови технологии, 
водещи до промени в организация-
та на работното място, както е по-
сочено в тази схема:

ИЗИСКВА СЕ 
ГОЛЯМА 
ПРОМЯНА

Оперативна
ефективност

Неизвестни!

Натиск във връзка
с разходите

Конкурентен натиск: 
- Вътрешен
- Външен
- Световен

Технологични
развития

НОВ/ИНОВАТИВЕН 
НАЧИНКАК ДА СЕ 

ВЪВЕДЕ? Пряко 
участие

Съвместен подход

Използване на 
творчески потенциал

Практически
умения/основани на

знания

Изграждане на доверие /
повишаване на морала
печеливша ситуация

Изграждане на визия за 
бъдещето разработване на 

планове за постигане на целта!

Насилствено

Враждебна 
реакция

Нисък морал
ниско доверие

Загуба на ценна
 енергия и време

Резултати?
Съпротива срещу промяната

СТАР

Традиционен
начин



като например някога конкурен-
тен продукт или услуга, която губи 
съществуващ пазарен дял поради 
цена и/или конкурентоспособност 
на продукта. Това може да бъде сти-
мул за предприятието да се стреми 

Възможностите за въвеждане на 
концепцията за ПРУ могат да въз-
никнат при много различни обстоя-
телства, като например:

Конкурентен натиск: Този натиск 
може да идва от външни източници, 

Важно е да се получи съгласие от 
всички участници - за предпочита-
не е да се работи на доброволни 
начала, а не да се принуждават 
работниците и служителите да 

участват. Наличието на призната 
на национално равнище квали-
фикация може да бъде стимул за 
участие на работниците и служи-
телите.

Съображения относно 
разходите
Трябва да се вземат предвид вре-
мевите изисквания за провежда-
не на обучението и наличието на 
помощни ресурси за прилагане 
на ПРУ. Не бива да се пренебрег-
ват и разходите за осигурява-
не на покритие на служителите, 
които участват в обучението.  В 

миналото компаниите са призна-
вали, че действителните разходи 
за провеждане на обучението са 
най-малките от направените раз-
ходи. Струва си да се помисли и за 
„проПРУснатата възможност“ на 
реалната цена от невъвеждането 
на ПРУ. 

Възможности за въвеждане 
на пряко участие



към намаляване на разходите чрез 
действия като елиминиране на от-
падъчния продукт, подобряване на 
процесите и/или разходите за ра-
ботна сила, като например съкра-
щения или намаляване на доходи-
те.

Натискът може да дойде и отвътре 
- при организация с няколко обек-
та, тъй като поделенията на други 
места или в други държави могат 
да произвеждат „повече с по-мал-
ко“, така че може да има вътрешни 
проблеми с разходите за единица 
продукция, които трябва да бъдат 
решени.  Такава вътрешна конку-
рентост на няколко обекта може 
да предизвика вътрешен натиск за 
постигане и/или подобряване на 
резултатите на дъщерните друже-
ства.  

Независимо от това дали конку-
рентният натиск е вътрешен или 
външен, за оцеляването на обек-
та трябва да се приложи някаква 
форма на намаляване на разходи-
те с цел подобряване на процеса 
и/или намаляване на отпадъчния 
продукт.   Постепенните подобре-
ния могат да бъдат най-ефектив-
но постигнати чрез използване на 
знанията, уменията и опита на ця-
лата работна сила.   

Въвеждане на ново предприятие/
съоръжение и/или нови техноло-

гии:  Когато се инсталира ново съ-
оръжение и/или нови технологии 
в утвърдена производствена зона, 
има добър бизнес смисъл да се 
осигури оптимална възвръщаемост 
на тази инвестиция.  

Инженери - проектанти/консултан-
ти, които имат твърде малко позна-
ния за процеса на производство 
или услуги, често отговарят за про-
ектирането на нови работни зони, 
така че много често резултатите 
могат да бъдат: 

1) Съображенията за осветлението 
може да не са напълно разбрани

2) Достъпът до и от машините за 
суровините и готовия продукт или 
услугата не е подходящ

3) Достъпът на операторите и еки-
па по поддръжката може да е за-
труднен.  

Това са само някои от трудностите, 
които могат да се срещнат, ако при 
формирането на работната зона 
не се включи приносът на опера-
торите, маниПРУлаторите на ма-
териали и техниците по поддръж-
ката, както и на други заети в нея 
лица.  Най-ефективното оформ-
ление може да бъде проектирано 
само когато тези данни се търсят и 
се вземат под внимание.  ПРУ дава 
възможност за включване на цен-
ния принос на всички участници в 



Въвеждане
Както бе посочено по-горе, 
решението за предприемане 
на действия трябва да бъде 
взето/съгласувано съвместно от 
представителите на работниците/
служителите и управленския 
екип.  И двете страни ще имат 
своите специфични опасения 
относно предприемането на 
действия, затова се препоръчва 

първоначално обучение за 
повишаване на осведомеността, 
за да се гарантира, че целият 
процес е напълно разбран и 
напълно подкрепен. Следващата 
схема очертава общ подход, 
който трябва да се вземе предвид 
при въвеждането на концепцията 
за ПРУ.

определянето на оптималното оф-
ормление на работната зона.  

Производствените оператори, ра-
ботниците по обработката на мате-
риали и работниците по контрола 
на качеството/лабораторните ра-
ботници могат да дадат положите-
лен, конструктивен и практически 
принос за оптималното проектира-
не и оформление на производстве-
ната зона, за да се улеснят новите 
инсталации, новите технологии и 
новото офис оформление.

Визионерското и просветено  
лидерство както от страна на упра-
вленския екип, така и от страна на 
представителите на работниците и 
служителите може да бъде катали-

затор за въвеждането на ПРУ. Из-
исква се силно и ангажирано ли-
дерство и от двете страни, за да се 
осигури включването на средното 
и висшето ръководство и на работ-
ниците. Неизбежно е старите/тра-
диционни мениджъри и синдикал-
ни представители да изпитат някои 
трудности, когато се сблъскат с 
предизвикателствата, породени 
от ПРУ.  Оттук и необходимостта от 
подходящо и подкрепящо обуче-
ние, което да подчертае потенци-
алните ползи за всички и по този 
начин да насърчи новото мислене 
и положителното отношение на 
работното място.  



СХЕМА ОЧЕРТАВАЩА ПРОЦЕСА НА ПРОУЧВАНЕ НА 
ОСЪЩЕСТВИМОСТТА НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРЯКО УЧАСТИЕ В 
ДАДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Подробна и изчерпателна пре-
зентация, обясняваща как функ-
ционира процесът и какво е не-
обходимо за всеки при неговото 
прилагане, трябва да бъде раз-
работена и представена отделно 
на работниците и служителите / 
синдикалните представители и на 
висшия управленски екип. Пред-
ставянето на отделни презен-
тации е важно, тъй като и двете 
страни ще имат различни опасе-
ния и въпроси относно процеса. 
Този формат позволява и на две-
те страни да проучат концепцията 
за ПРУ и да изразят опасенията си 
в безопасна среда.

След като и двете страни са из-
слушали презентацията и са по-

лучили отговор на всички свои 
опасения, трябва да им се даде 
време да обмислят възможност-
ите.  Може да се наложи да се 
обърнат към своите членове, за 
да получат подкрепа за процеса.  
Може да се наложи провеждане-
то на допълнителни обсъждания, 
за да се изяснят напълно всички 
засегнати въпроси, да се отгово-
ри на всички останали опасения и 
да се очертаят потенциалните ре-
зултати / цели. На този решаващ 
първоначален етап си струва да 
се инвестира значително време 
за пълно запознаване на целия 
персонал с подробностите за на-
чина, по който ще се прилага ПРУ.  

ДАПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖИТЕЛИТЕ

ДА СЕ 
ПРОДЪЛЖИ?

Продължаване към създаване 
и обучение на съвместен 
управителен комитет на 

синдикатите и управленския 
екип(СУКСУЕ)

Съвместна среща за 
постигане на 

разбирателство и 
съгласие

НЕ

ДА СЕ 
ПРОДЪЛЖИ?

КРАЙ

ДА
НЕ

СЪЩАТА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 

УПРАВЛЕНСКИЯ ЕКИП



Без по-нататъшни действия: След 
първоначалния период за повиша-
ване на осведомеността и двете 
страни могат да вземат информира-
ни решения дали да продължат или 
не.  Ако някоя от страните избере да 
не продължи, процесът приключва. 
Въпреки това, някои произтичащи 
ползи могат да се получат косвено 
от този необвързващ/неконфликтен 
ангажимент. Например, индустри-
алните отношения и нивата на до-
верие могат да се подобрят, но на 
практика този опит за въвеждане на 
ПРУ е приключил.

Да се продължи: Ако и двете страни 
са съгласни да продължат, трябва 
да се свика съвместна среща, за да 
се договорят следващите действия.  
На този етап се избира и създава 
Съвместен управителен комитет на 
синдикатите и ръководството (СУК-
СУЕ).  Това трябва да бъде малка гру-
па (не повече от 8 или 10 влиятелни 
лидери от двете страни), която ще 
осигури управлението, насоките и 
подкрепата за прилагането на про-
цеса на ПРУ. Членовете трябва да са 
застъпници на ПРУ и да са готови да 
дават пример.  Висшето ръководство 
трябва да бъде представено в СУК-
СУЕ и да подкрепя активно процеса.

Сега СУКСУЕ трябва да работи по 
подробното прилагане на ПРУ и да 

бъде обучен как да работи заедно 
по нов, положителен и конструкти-
вен начин.  Това може да е първият 
път, когато подобна група се събира 
заедно в неконфликтна среда.    

Официалното обучение на члено-
вете на СУКСУЕ може да включва:

• Участие в поредица от внима-
телно подбрани упражнения за 
изграждане на екипа и укрепва-
не на доверието

• Съгласуване на съвместно из-
явление, което реалистично 
представя настоящото състоя-
ние на организацията и предиз-
викателствата и рисковете, пред 
които тя е изправена в бъдеще

• Разработване на съвместна ви-
зия за това къде трябва да бъде 
организацията, като например 
очертаване на договорено иде-
ално състояние, към което да 
се стремят заедно, в рамките на 
договорен срок

• Постигане на предварително 
разбиране за това какво е не-
обходимо, за да се преодолее 
разликата между настоящото 
състояние и договореното иде-
ално състояние, и постигане на 
съгласие за това как съвместна-
та визия да стане реалност

• Разработване на съвместна 
презентация, която да бъде 

Възможен подход за 
въвеждане на пряко 
работническо участие (ПРУ)
Ролята на Съвместния управителен комитет на синдикатите и 
управленския екип(СУКСУЕ)



• представена на целия персонал 
и която ясно да очертава проце-
са, договорен от СУКСУЕ за про-
дължаване на прилагането на 
ПРУ и как това може да бъде по-
стигнато чрез съвместна работа 
в бъдеще

• Съгласуване на формирането 
и обучението на работни еки-
пи, които могат да бъдат нато-
варени с идентифицирането и 
разрешаването на конкретни 
проблеми в рамките на собстве-
ната си сфера на работа, като 
например намаляване на отпа-
дъците, подобряване или пови-
шаване на ефективността на 
работното място на екипа, по-
добряване на ергономичността, 
намаляване на стреса свързан 
с работата, качеството на рабо-
тата в екипите, баланса между 
професионалния и личния жи-
вот и др.  Работните екипи тряб-
ва да бъдат упълномощени да 
извършват непрекъснати подо-
брения в своята работна област.

• Разработване и провеждане на 
програма за обучение на всички 
работници и служители, която 
ще ги насърчи и, което е по-ва-
жно, ще им даде възможност да 
участват активно в постигането 
на договорената обща визия за 
предприятието.

Дейности на Съвместния управите-
лен комитет на синдикатите и ръко-
водството (СУКСУЕ)

Когато СУКСУЕ е напълно обучен и 
функциониращ, по-долу са пред-
ставени предложения за някои от 
дейностите, с които той може да се 
занимава:

• Активно и последователно по-
ПРУляризиране и осигуряване 
на подкрепа за договорената 

съвместна визия
• Постоянен ангажимент за под-

помагане на отделни работни-
ци и екипи при изпълнението на 
проекти за непрекъснато подо-
бряване. Във всяко работно мяс-
то могат да се сформират екипи 
и членовете на екипите да бъдат 
насърчавани да използват зна-
нията си за справяне с разхище-
нията и неефективността

• Съгласуване на формирането 
на екипите и изготвяне на гра-
фик за обучение

• Насърчаване и ръководене, сти-
мулиране и застъпничество за 
промяна на културата в цялото 
предприятие

• Наблюдение и подкрепа на на-
предъка на екипите, като непре-
къснато се прави оценка и пре-
глед на тяхното развитие като 
ефективни екипи.  Важно е ра-
ботните екипи да не са “чудо за 
един ден/един проект”!  От клю-
чово значение за успеха на ПРУ 
е екипите да бъдат продължи-
телни и постоянно ангажирани с 
решаването на проблеми   

• Осигуряване на практическа 
подкрепа на всички работни 
екипи, които се стремят да по-
стигнат непрекъснати подобре-
ния във всяка работна зона

• Обмисляне на възможността за 
“вътрешен избор” на екип за 
нови проекти. Например, в слу-
чай на конкретен проблем, кой-
то може да изисква формиране 
на група състояща се от члено-
ве на няколко екипа, която да 
намери решение на съответния 
проблем

• Съгласуване на начина, по кой-
то екипите редовно да докладват 
на СУКСУЕ.  Това трябва да става 



• възможно най-често и най-ре-
довно.  СУКСУЕ трябва да бъде 
на разположение и за оказване 
на подкрепа и съвети на екипи-
те, които може да изпитват за-
труднения

• Съгласуване на начина, по кой-
то екипите редовно да доклад-
ват на своите колеги.  Важно е 
всички да бъдат информирани 
за напредъка на процеса на 
ПРУ, така че екипите трябва да 
имат възможност да споделят с 
колегите си от работата и с дру-
ги екипи как напредва процеса, 
като СУКСУЕ може да обмисли и 
как да бъде организирано това 
докладване.

• Да прецени кога и дали са не-
обходими нови интервенции за 
активизиране на процеса.  Не-
обходимо е СУКСУЕ да прави 
непрекъснат преглед на напре-

дъка и, когато е необходимо, да 
предприема коригиращи дейст-
вия

• Да обмисли как да се осигури 
устойчивост на целия процес и 
да се консолидират реалните 
постижения, достигнати от ра-
ботните екипи

• Непрекъснат и последователен 
ангажимент към работниците и 
служителите, за да се поддържа 
техния интерес и ангажираност

• Непрекъснат преглед на из-
искванията за обучение на еки-
пите и на ключовите ръководи-
тели в предприятието.  В някои 
случаи това може да означава 
специализирани програми за 
обучение, които да продължат 
да надграждат силните страни 
на работните екипи и да раз-
ширяват способността им да се 
справят със сложни проблеми.

За публикуваната в брошурата 
информация отговаря 
единствено авторът й. 
Европейската комисия не носи 
отговорност за съдържанието 
изложено в нея и начина, по 
който би могла да се използва


