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Предговор

Демокрацията на работното 
място е във фокуса на дейност-
та на синдикатите и социални-
те партньори от началото на 
демократичните промени у нас. 
След приемането на България в 
Европейския съюз тя стана пред-
мет на все повече изследвания, 
дискусии, обучения и проекти. 
Редица фактори на външната и 
вътрешна среда за предприятия-
та и социалните партньори, като 
техническите и технологични 
промени (дигитализация, робо-
тизация и др.), икономическата 
глобализация и растящата не-
сигурност на пазарите и устой-
чивостта на предприятията са 
предпоставки за обогатяването 
на индустриалната демокрация 
с нови форми. Все повече се из-
ползват форми за разширява-

нето на прякото работническо 
участие в управлението и търсе-
не на механизми за подобряване 
на мотивацията за труд, произво-
дителността и приобщаване на 
работниците към организациите.

Прякото работническо участие в 
управлението се използва в ре-
дица страни от ЕС, но то най-чес-
то не е обект на правно регули-
ране. Обичайно използването 
на такива практики е в резултат 
от политиките и решенията в от-
делни фирми, въпреки че в някои 
страни те имат и по-широко при-
ложение. За нас е важно до кол-
ко използването на тези форми 
спазва и надгражда правата на 
наемните работници, както и до 
колко се „вписва” в и обогатява 
съществуващата система на ин-
дустриални отношения.

Уважаеми колеги синдикалисти, партньори и 
заинтересовани читатели, 
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Прякото работническо участие, 
както и редица други форми на 
работническо участие и пред-
ставителство все повече се об-
вързват с процесите на дигита-
лизация и използване на други 
модерни технически системи и 
технологии. Дигитализацията и 
навлизането на нови технически 
и технологични модели и реше-
ния в икономиката е и ще бъде 
едно от основните предизвика-
телства на ХХІ век. Те променят 
не само моделите на производ-
ство и характера на труда, но и 
уменията и нагласите на работ-
ниците, както и представата за 
човешкия труд. Те променят ра-
дикално и начина на живот - в 
работата и извън нея. Променя 
се качеството на заетостта, ра-
ботното време и място, органи-
зацията и условията на работа и 
формите на заплащане.

Дигитализацията най-често е 
предпоставка за въвеждане на 
нови производствени системи 
и нова организация на труда, в 
т.ч. и засилена автономия и ин-
дивидуална отговорност на ра-
ботните места и разширяване 
използването на екипна работа. 
Тези форми по правило изис-
кват разширяване и обогатяване 
на демокрацията на работните 
места и разшиване на използва-
нето на прякото работническо 

участие в управлението. В също-
то време, прякото работническо 
участие често е условие за раз-
ширяване използването на ино-
вации и по-лесното възприемане 
на новите технологии, организа-
ция на производството и труда от 
работниците.

КНСБ поставя последиците от 
дигитализацията за труда и ин-
дустриалните отношения като 
свой приоритет още от VІІІ кон-
грес през 2017 година, като на 
последния ІХ конгрес, в приета-
та Програма, тези аспекти бяха 
разширени и обогатени.

Този проект е продължение на 
вече осъществения от КНСБ, БСК 
и партньори от 6 държави-член-
ки на ЕС проект DIRECT. Основ-
ния фокус на DIRECT II е взаимо-
действието между процесите на 
дигитализацията и прякото ра-
ботническо участие в управле-
нието, както и влиянието, което 
тези процеси оказват върху ин-
дустриалните отношения в пред-
приятията. Освен това в рамките 
на DIRECT II са използват и над-
граждат резултати и изводи от 
множеството проекти, посветени 
на дигитализацията и индустри-
алните отношения и осъщест-
вени от КНСБ, нейни основни 
членове, ИССИ и КРО в периода 
2016-2021 год.

Пламен Димитров 
Президент на КНСБ



6

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

Резюме

Проектът DIRECT II, с водеща 
организация Конфедерация-
та на независимите синдикати 
в България (КНСБ), се фокуси-
ра върху тенденциите в прякото 
участие на работниците и слу-
жителите в шест държави-член-
ки на ЕС, като има за цел да про-
учи въздействието на прякото 
участие върху индустриалните 
отношения на ниво предприятие 
и да проучи редица примери за 
добри практики на предприятия 
в страните партньори, които ус-
пешно са въвели нови техноло-
гии (под каквато и да е форма) 
с пълното сътрудничество на ра-
ботниците и служителите чрез 
процес на пряко участие. 
Проектът има за цел да продъл-
жи да изследва някои от прак-
тиките на пряко участие, които 
са въведени при традиционни-
те технологии и да ги сравни с 
практиките на пряко участие, 
които са въведени в резултат 
от въвеждането на нови техно-
логии. Проектът има за цел да 
проучи дали прякото участие в 
управлението, дори и при въ-
веждането на нови технологии, 
може да подобри ефективност-
та, производителността, по-до-
брата организация на труда и 
ангажираността на работната 
сила, включително възможност-
та работниците и служителите 
да предлагат идеи за организа-
ционни иновации; да допринесе 
за повишаване на квалифика-

цията и уменията на работни-
ците; да хуманизира работната 
среда, например чрез въвежда-
не на гъвкаво работно време; 
подобряване на здравословните 
и безопасни условия на труд; да 
позволи гъвкавост при изпълне-
нието на задачите, включително 
ротация на работното място и 
работа от вкъщи; както и под-
ходящи форми на възнагражде-
ние, свързани с въвеждането на 
нови технологии.
Демокрацията на работното 
място, особено прякото учас-
тие в управлението (менидж-
мънта), освен за подобряване 
на мотивацията на работната 
сила и ефективността на про-
изводството/услугите, може да 
се използва и за хуманизиране 
на работата и работната среда, 
както и за повишаване на удо-
влетвореността от работата и 
развитието на работната сила. 
Това е система за организация 
на труда, която позволява учас-
тието на работниците и служи-
телите в ежедневната дейност 
на предприятието. Тя може да 
включва както консултации, така 
и механизми за делегиране на 
права на работното място чрез 
индивидуално и/или групово 
участие. Насърчаването на пря-
кото участие може да бъде кон-
курентна стратегия за дадено 
предприятие, която да доприне-
се за продължаващото икономи-
ческо възстановяване в рамките 
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на ЕС и да направи европейски-
те предприятия по-конкурентос-
пособни на световния пазар, 
тъй като те стават по-ефектив-
ни, намаляват производствени-
те разходи, дават възможност 
за повече иновации и осигуря-
ват по-голяма ангажираност на 
служителите. Много предишни 
проучвания показват, че всички 
форми на демокрация на ра-
ботното място, особено прякото 
участие в управлението, водят 
до подобряване на мотивацията 
на работниците и повишаване 
на производителността. 
С бързото развитие и прилага-
не на дигиталните технологии 
работните места в ЕС се проме-
нят бързо. За да запазят конку-
рентоспособността си, да запа-
зят пазарния си дял и, което е 
най-важно, да поддържат рав-
нището на заетост, компании-
те и работниците трябва да се 
адаптират към тези промени. В 
този контекст дигитализацията 
се отнася до интегрирането и 
прилагането на различни диги-
тални технологии и иновации в 
социалната и икономическата 
сфера, като например компю-
търизация, автоматизация, ро-
ботика, производствени техно-
логии и социални медии.
Следователно въвеждането на 
нови технологии позволява на 

управленския екип на пред-
приятието и представителите 
на работниците и служителите, 
работейки заедно, да напра-
вят най-подходящия избор за 
конкретното предприятие и биз-
нес сектор, като например под-
ходящ избор на хардуер, про-
ектиране и конфигуриране на 
софтуер и организационни про-
мени, необходими за използва-
нето на избраните технологич-
ни системи. Направеният избор 
може да има важни последици 
за успеха на технологичната 
промяна, нейното въздействие 
върху равнището на заетост, 
реорганизацията на работната 
сила, потребностите от умения 
и качеството на трудовия живот.
Постигането на подобна работ-
на среда би било по-ефектив-
но, ако е свързано с форми на 
представително участие, като 
например предоставяне на ин-
формация и консултации от 
страна на ръководството, коми-
тети по здраве и безопасност, 
възможности за консултативно 
или пълноценно участие в над-
зорни или управителни органи 
и т.н., както и представителство 
от страна на синдикатите в про-
цеса на колективно договаряне.



8

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

Бенефициенти по проекта и асоциирани 
партньори

В проекта участват осем партньори от шест държави-членки на ЕС и 
Обединеното кралство, както следва:

България:Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ):
• Ина Атанасова, Мениджър на проекта
• Екатерина Рибарова, Ръководител на научния екип на проекта 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ):
• Елица Пешева

• Таня Николова 
• Любослава Недялкова

Кипър: Конфедерация на кипърските работници (SEK): 
• Кристос Пелеканос

• Вангелис Евангелу 

Италия: Фондация Джузепе ди Виторио (FDV-CGIL):

• Салво Леонарди 

Ирландия: Институт за развитие на работниците и служителите (IDEAS): 
• Браян МакГан
• Тони Мърфи 

• Мери Огундайп

Полша: Варшавски икономически институт (SGH)
• Анджей Зибала

• Дорота Конопка 

Испания: Фондация „1 май”, CC.OO 
• Хесус Крусес Агилера 
• Алисия Мартинес Поса
• 

Асоциирани партньори 

България: Българска Стопанска камара(БСК) 
Великобритания: Кралски колеж Холоуей и Бедфорд 

• Майкъл Голд 

Външен експерт по проекта: 

• Кевин П. О’Кели
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Глава1
Въведение. Определение за пряко работническо участие 
(ПРУ) Определение за нови технологии. Цели на проекта 
DIRECT II. Методология на проекта 

Демокрацията на работното място е важен акцент на европейските 
синдикати от 80-те години насам.1 Участието на работниците и 
служителите във вземането на управленски решения може да се 
осъществи по три начина:

• Представително участие чрез работнически съвети, консултативни 
форуми и представители на работниците и служителите в управителните 
съвети на дружествата

• Финансово участие чрез акционерно/дялово участие на 
работниците и служителите, индивидуално или като част от съвместни 
планове за дялово участие на работниците и служителите (ESOP)

• Пряко участие.

Определение за пряко работническо участие

Прякото участие и представителното участие се допълват взаимно 
и са неразделна част от по-добрия вътрешен социален диалог в 
предприятието, който може да допринесе за изграждането на доверие и 
ангажираност сред работната сила.

Прякото участие може да се определи като:

• Възможности, предоставени от управленския екип на 
предприятието, или инициативи, на които той оказва подкрепа на ниво 
работно място, за консултиране и/или делегиране на отговорности 
и правомощия от мениджърите на техните подчинени за вземане на 
решения (като отделни лица, или като група работници), свързани с 
непосредствената работа, организацията на работата и/или условията 
на труд. 2

• Следователно, това е система за организация на работата, 
която позволява на отделните работници и служители да допринасят за 
ежедневните операции в предприятието. Това може да включва както 
консултативни, така и делегирани договорености на работното място. Те 
са:

• Консултативни - когато управленският екип и мениджърите на 
различни нива са създали системи за работниците/служителите да дават 
своето мнение по въпроси, свързани с работата, но ръководството си 
запазва правото за вземане на решения;

• Делегирани - когато мениджърите дават на работниците/
служителите по-голяма свобода и отговорност да организират и 
изпълняват своите работни задачи без да се обръщат към ръководството.
И двете форми на пряко участие могат да включват както отделни 
работници, така и групи работници. Индивидуалните консултации могат 
да се осъществят чрез срещи ˝лице в лице˝ с управляващия екип и 

1 ЕКП постоянно се бори за по-голямо включване на работното място на 
работниците и служителите през последните 30 г., до приемането на Политическата 
декларация на ЕКП по време на 5-ия Конгрес в Милано и до приемането на стратегията 
за Повече демокрация на работното място през м. ноември 2018 г. и кампанията за 
Повече демокрация на работното място – 2021 г.

2 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(Eurofound) Conceptualising DirectParticipation in Organisational Change – The EPOC 
Project, Dublin (1994)
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мениджърите на различни нива или чрез неофициални споразумения/
договорености между страните. Груповите консултации могат да бъдат 
както постоянни, така и временни. Примери за видовете пряко участие са 
посочени по-долу:

Таблица 1: Примери на пряко участие (ПУ): 3

И
Н

Д
И

В
И

Д
УА

Л
ЕН

КОНСУЛТАТИВНО

Редовни срещи за обмен на инфор-
мация между работници и служители 
и техните преки мениджъри

Проучване на мненията и нагласите 
на наемните работници
Системи за работнически предложе-
ния
Други форми, които дават възмож-
ност на работниците и служители-
те да изразяват своите мнения, в т.ч. 
чрез социални медии, Интранет, он-
лайн формати за дискусии, фирмени 
вестници, табла за информация и др.

ДЕЛЕГИРАЩО

Отделните работници и 
служители имат права 
и отговорности да из-
пълняват своите преки 
задачи без постоянен 
надзор от преките ме-
ниджъри

ГР
У

П
О

В

Временни и ад хок работни групи, кои-
то се създават за специфични цели 
и за ограничени периоди от време – 
като групи за проекти и за осъществя-
ване на определени задачи
Периодични срещи на групите от ра-
ботници и служители, които работят 
заедно за дълго време за обсъждане 
на текущите въпроси на работата, на-
пример клубове/кръжоци по качество

Групи от работници и 
служители които рабо-
тят постоянно съвмест-
но и изпълняват общи 
задачи, получават пра-
ва и отговорности да ги 
осъществяват без по-
стоянен надзор от пре-
ките мениджъри, така 
наречената екипна ра-
бота

Насърчаването на прякото участие може да бъде конкурентна стратегия 
за дадено предприятие, която да допринесе за икономическото 
възстановяване в ЕС и да направи европейските предприятия по-
конкурентоспособни на световния пазар, тъй като те са по-ефективни, 
намаляват производствените разходи, дават възможност за повече 
иновации и увеличават удовлетворението от работата и ангажираността 
на работниците и служителите. 

Прякото участие и новите технологии

Проучвания показват, че всички форми на демокрация на работното 
място, особено прякото участие в управлението, водят до подобряване 
на мотивацията на работниците и повишаване на производителността. 
По този начин ефективността на производството/услугите на едно 
предприятие се повишава от демокрацията на работното място, която 
също така подобрява хуманизирането на работата, работната среда, 
удовлетворението от работата и развитието на работната сила.

С бързото развитие и прилагане на дигиталните технологии работните 
места в ЕС се променят бързо. За да останат конкурентоспособни, 
да запазят пазарния си дял и най-вече да поддържат нивата на 
заетост, компаниите и работниците трябва да се адаптират към тези 
промени.В този контекст дигитализацията се отнася до интегрирането 

3 ibid



11

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

и прилагането на различни цифрови технологии и иновации в 
социалната и икономическата сфера, като например: компютъризация, 
автоматизация, роботика, производствени технологии, социални медии, 
изкуствен интелект и др.

Когато нуждата от запазване на конкурентоспособността и 
рентабилността изисква от предприятията да въведат нови технологии в 
производствения сектор или в сектора на услугите, това може да доведе 
до значителни организационни промени, които поставят управляващите 
екипи на предприятията пред редица предизвикателства:

• Как да се реорганизират структурите за управление/надзор, за 
да се даде възможност за по-голяма самостоятелност на работниците и 
служителите, използващи нови технологии, и да се прехвърли контрола 
върху работната сила

• Въвеждането на нови технологии изисква по-високи нива на 
квалификация на работната сила. Инвестирането в скъпи технологии 
означава също така инвестиране в повишаване на квалификацията 
на съществуващата работна сила и/или наемане на работници с 
необходимите умения за работа с новите технологии

• В зависимост от традициите и условията за индустриалните 
отношения в дадена организация, преговорите за въвеждане на нови 
технологии ще изискват гъвкавост и сътрудничество от двете страни, тъй 
като много често въвеждането на технологиите води до период на „проби 
и грешки“ и до крайните решения се достига стъпка по стъпка. Поради 
това е трудно да се постигне окончателно споразумение на по-ранните 
етапи от процеса на въвеждане.
Работниците и служителите и техните представители също са изправени 
пред редица трудни предизвикателства, когато се сблъскат с новите 
технологии:

• Дали въвеждането на нова технология ще доведе до загуба 
на работни места? Как може да се защити равнището на заетост при 
неизбежната реорганизация на работата в съответствие с новия 
технологичен процес?

• Какви промени ще са необходими в съществуващата организация 
на труда и в управленските, надзорните и йерархичните структури, за да 
се справят ефективно с интегрирането на новата технология в текущите 
условия?

• Каква преквалификация и допълнително обучение ще 
бъдат осигурени от предприятието на съществуващите работници, 
засегнати от въвеждането на новата технология? Ако набирането на 
нови квалифицирани работници с необходимия опит се извършва от 
мениджърите, как тези нови работници ще се впишат в съществуващите 
структури на работното място?

• Въпросът за възнаграждението е свързан с въпроса за равнището 
на уменията - как въвеждането на новата технология, промяната в 
организацията на работата и евентуалните по-големи отговорности ще 
бъдат компенсирани? Как ще се отрази на структурата на доходите? Ще 
бъде ли очакваното увеличение на производителността споделено с 
работната сила?

Определение на нови технологии 

Настоящият проект има за цел да изследва тези въпроси и да проучи 
редица примери за добри практики на предприятия в страните партньори, 
които успешно са въвели нови технологии (под каквато и да е форма) 
с пълното съдействие на работниците и служителите, чрез процес на 
пряко участие, като за това проучване се използва определение на 
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EUROFOUND: 

Автоматизация: заместването на човешката дейност с машинна дейност.

Дигитализация: преобразуването на физически обекти и документи в 
електронни формати –˝байтове˝(и обратно).

Координация от платформи: използването на цифрови мрежи за 
организиране на икономически транзакции по алгоритмичен начин (като 
този, използван от Uber).4

За целите на настоящия проект DIRECT II и изследването на конкретния 
случай фокусът е върху първата от тези две части на определението: 
а) въвеждането на автоматизация и роботизация; и б) използването 
на цифровите технологии, по каквато и да е причина, в процеса на 
преобразуване на работата.

Съдържание, предмет и цели на изследването и на проекта като 
цяло

Резултатите от предишни проучвания и проекти дават основание за извода, 
че прякото участие най-често се свързва с определен тип организация 
на производството и труда, като например „икономично производство“, 
системи от типа „Тойота“, които се стремят да постигнат намаляване на 
разходите за материали, енергия, технологична дисциплина и т.н. Новите 
форми на организация на труда са свързани с иновативни технологични 
решения, но могат да се прилагат и към по-традиционни процеси на 
организация на труда, особено към екипна или групова организация на 
труда, или към структури на организация на труда, които изискват висока 
степен на автономност на отделните работници и служители.

Същевременно прякото участие в процеса на вземане на управленски 
решения е фактор за подобряване на организацията на труда и 
производството, както и за подобряване на технологичната поддръжка, 
особено в случаите, когато става въпрос за работници със средна и 
висока квалификация. Това е предпоставка за успешни управленски 
подходи при въвеждането на нови технологии чрез използване на прякото 
участие.

Съсредоточаването на прякото участие само в контекста на стиловете 
на управление, без да се отчита въздействието му върху работниците и 
служителите, може да доведе до сериозно недоволство от тяхна страна.
Ако не се използва разумно, то може да има неблагоприятно въздействие 
върху:

• Нивата на удовлетвореност на работниците/служителите
• Мотивацията на работниците/служителите и промените в 

условията на труд, които водят до повишаване на интензивността на 
работата (не винаги компенсирана от по-високи доходи) 

• Изтощение и „прегаряне“
• Конфликти относно разпределението на работните задачи
• Възможно намаляване на работните места, което води до 

съкращения или пренасочване
• Ограничаване на правата на представителство на работниците/

служителите и на защитата на техните интереси, включително чрез 
синдикатите.

4 Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions) (2021) https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2021/
the-digital-age-implications-of-automation- digitisation-and-platforms-for-work-
and-employment Also: Game-changing technologies: Transforming production and 
employment in Europe (2020) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_
publication/field_ef_document/ef19047en.pdf
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В същото време, технологиите, въведени с помощта на процеса на пряко 
работническо участие, могат да доведат до:

• Подобряване на ефективността, производителността и 
ангажираността на работната сила

• Подобряване на квалификацията и уменията на работниците
• Хуманизиране на работната среда, например чрез въвеждане на 

гъвкаво работно време и премахване на повтарящи се задачи
• Подобряване на безопасността и здравето на работното място
• Да позволят гъвкавост при изпълнението на задачите, включително 

ротация на работното място и работа от дома; както и подходящи форми 
на възнаграждение, свързани с въвеждането на новата технология.
Постигането на такава работна среда би било по-ефективно, ако 
е свързано с форми на представително участие, като например 
предоставяне на информация и консултации от страна на управляващите 
екипи на предприятията, както и представителство от страна на 
синдикатите в процеса на колективно договаряне.

От констатациите на проекта DIRECT (2017-2018 г.) може да се направи 
заключението, че прякото участие, дори когато се разглежда по-скоро 
като управленска перспектива, е по-широко разпространено и дава 
по-добри резултати както за работодателите, така и за работниците и 
служителите в предприятия със съвместен подход към индустриалните 
отношения и представителното участие. 5

Ето защо основната хипотеза на настоящия проект е, че прякото 
участие е незаменим инструмент за мениджърите и представителите на 
работниците и служителите при справянето с предизвикателствата на 
въвеждането на нови технологии.

Цели на проекта 

1. Да се разшири и задълбочи изучаването на прякото участие на 
работниците в управлението в страните партньори, включително в 
неизследвани сектори и предприятия, където се прилагат нови технологии.

2. Да се проучи по-подробно връзката между прякото участие в 
управлението и 

• хуманизирането на работната среда
• подобряването на уменията и благосъстоянието на работното 

място
• подобряването на удовлетвореността и мотивацията на работната 

сила
3. В контекста на въвеждането на нови технологии да се изследват 

връзките между прякото и представителното участие във връзка с 
влиянието му върху работната среда.

4. Да се проучи значението на едновременното прилагане на прякото 
работническо участие, индустриалните отношения и синдикалното 
представителство за подобряване на работната среда в преговорите за 
въвеждане на нови технологии.

5. Да се направи сравнителен анализ на тенденциите в страните 
партньори

6. Да се обучат работниците, техните представители, представителите 
на синдикатите от различни равнища, работодателите и представители на 
работодателски организации относно спецификата на прякото участие 
и връзките му с представителното участие (включително синдикалното 
представителство).

5 www.direct-project.org
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7. Да се организират дискусии между синдикалните и други 
представители на работниците и служителите, мениджъри и работодатели 
относно ролята на прякото участие в контекста на неговите социални 
измерения на национално и транснационално равнище, по-специално 
във връзка с успешното въвеждане на новите технологии.

8. Да се разработят Насоки за добри практики на пряко участие, които 
да подпомогнат представителите на мениджмънта и на работниците/
служителите да улеснят безпроблемното въвеждане на нови технологии 
чрез съвместни управителни комитети на ниво предприятие и съвместни 
групи за изпълнение.

9. Да изготвят препоръки за действията на институциите на равнище 
ЕС и на национално равнище със специален акцент върху новите 
технологии и модернизацията на икономиката на ЕС

10. Да се насърчат практиките за пряко участие като начин за 
постигане на положителни резултати за социалното, техническото и 
икономическото развитие в държавите членки на ЕС.

Методология

Проучването се проведе на няколко етапа, както следва:

1. Преглед на националните системи на трудови и индустриални 
отношения, включително анализ на ролята на социалния диалог, 
представителното участие и прякото участие във всяка от шестте държави-
членки на ЕС, партньори по проекта

2. Проучване на базата на въпросник относно политиките и/или 
отношението към прякото участие на:

а) съответните национални министерства и държавни агенции
б) синдикални и работодателски организации на национално равнище
в) синдикални и работодателски организации на секторно равнище
г) представители на синдикатите и работодателите на ниво 

предприятие в поне две предприятия от два стопански сектора:6

• Сектор на услугите
• Производствен сектор
3. Европейски кръгли маси по следните теми:
• Пряко участие и въвеждане на нови технологии
• Хуманизиране на работната среда в ерата на дигитализацията
• Пряко работническо участие, удовлетвореност от работата, 

мотивация на работното място, преквалификация и обучение
• Подобряване на социалните и икономическите резултати от прякото 

участие чрез свързването му с представителното участие и колективното 
договаряне за въвеждане на нови технологии в предприятията.

4. Всички партньори по проекта разработиха Национални доклади, 
които бяха обобщени в Сравнителен доклад, който ще бъде представен 
на Финалната международна конференция, която се предвижда да се 
проведе в София през юли 2022 г.

5. За заключителната конференция по проекта се подготвят и 
представят и Насоки за добри практики в областта на ПРУ.

6 Тези проучвания на ниво предприятие доведоха до подбора на казуси за „добри 
практики“ на предприятия в шестте участващи държави членки на ЕС, както големи, 
така и малки, които прилагат пряко участие и/или иновации на работното място като 
неразделна част от трудовото правоотношение
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Глава 2
Преглед на системите за трудови отношения в страните 
партньори и изследваните бизнес сектори

Въведение 
Системи за индустриални отношения в шестте държави-членки 
на ЕС, партньори по проекта

Системите за индустриални отношения (ИО) се състоят основно от 
взаимоотношенията между три групи ключови участници: работодатели, 
синдикати и правителство, които се различават значително в отделните 
държави-членки на ЕС. Авторите на публикации по тази тема са 
единодушни, че тези системи за ИО са разположени в рамките на 
националните бизнес системи, които се състоят от сложни взаимовръзки 
между формите на корпоративно, финансово и производствено 
управление, заетостта и пазарите на труда. Авторите обикновено 
групират тези национални бизнес системи в регионални клъстери 
или модели в държавите членки на ЕС, които заедно са известни като 
˝разновидности на капитализма˝.7 В литературата Кипър и Ирландия 
попадат най-общо в либерално-пазарния модел, Италия и Испания 
- в южноевропейския модел, а България и Полша - в централно и 
източноевропейския модел.

Според тази типология на националните бизнес системи бихме 
очаквали Кипър и Ирландия да се характеризират с частен сектор, 
управляван предимно в интерес на акционерите, ориентиран към 
краткосрочните финансови пазари.8 Производствените режими в 
тези страни са традиционно основани на нискоквалифициран труд и 
масово производство. Синдикатите обикновено са разслоени, поради 
специфичния модел на обединяване (по професии и др.), а колективното 
договаряне - децентрализирано. Пазарите на труда обикновено са 
гъвкави и дерегулирани.

В литературата, публикувана в различни страни от ЕС и други развити 
страни, Италия и Испания обикновено се разглеждат като представители 
на един широк ̋ южноевропейски˝ модел на трудови отношения. Въпреки 
че италианските експерти са съгласни с някои прилики, те подчертават 
различната степен на държавна намеса, която е много висока в 
Испания, но в Италия е една от най-ниските в Европа, където повечето 
въпроси, свързани с индустриалните отношения в преобладаващите 
случаи се решават доброволно и чрез социален диалог на най-високо 
равнище.9 Работодателите често са непримирими, а синдикатите са 
разпокъсани по политически или религиозни признаци. Договарянето 
като цяло е децентрализирано, въпреки че има спорадична намеса на 
държавата и кризисни пактове между държавата и синдикатите. Нивото 
на заетост е сравнително ниско в сравнение със стандартите в Северна 
Европа. Пазарите на труда са регулирани, но сред малките предприятия 

7 Soskice, D. (1991) ‘The institutional infrastructure for international competitiveness: 
a comparative analysis of the UK and Germany’, in: A.B. Atkinson and R. Bruneta (eds) 
The New Europe, London: Macmillan; Whitley, R. (1999) Divergent Capitalisms: The Social 
Structuring and Change of Business Systems, Oxford: Oxford University Press; Hancké, B., 
Rhodes, M. and Thatcher, M. (2007) Beyond Varieties of Capitalism. Conflict, Contradictions, 
and Complementarities in the European Economy, Oxford: Oxford University Press.

8 Ebbinghaus, B. and Visser. J. (2000) Trade Unions in Western Europe since 1945, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan.

9 Leonardi S and Pedersini R ETUI (2018); Bordogna L and Pedersini R  Relazioni 
industriali L’esperienza italiana nel contesto internazionale (2019)
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преобладава гъвкавата, нетипична работа.

Изясняването на същността на моделите на ИО в България и Полша в 
рамките на националните бизнес системи е особено предизвикателство.10 
Тези страни представляват случаи на хибридни модели на капитализъм, 
както е формулирана концепцията за зависима пазарна икономика, 
възникнала след 90-те години на ХХ в. след разпадането на структурите 
на предишната централизирана икономика, която зависеше от евтината 
работна ръка като предпоставка за запазване на конкурентоспособността 
и привлекателността за чуждестранния капитал. Полската система на 
ИО е силно повлияна от пазарната конкуренция и е до голяма степен 
плуралистична, с ниска плътност на синдикалните и работодателските 
организации и умерен обхват на колективното договаряне.

Към тези типологии на националните бизнес системи обаче трябва 
да се подхожда много внимателно. В по-нови разработки, например, 
са идентифицирани девет модела на глобално равнище,11 което 
предполага, че анализът трябва да надхвърля това, което често може да 
се разглежда като статични и донякъде непроменящи се рамки.

В рамките на проекта DIRECT II, по-долу са представени общите очертания 
на националните системи за трудови правоотношения в шестте държави-
партньори.

България
Синдикалната плътност намалява от повече от двадесет години насам, 
като през последните пет години е спаднала до 16-18% от работната 
сила. Плътността е по-висока в по-голямата част от публичния 
сектор, както и в добивната и преработващата промишленост, но е 
много по-ниска в по-голямата част от частния сектор на услугите. По 
същия начин, през същия период намалява и гъстотата на членството 
в работодателските организации. В страната има две големи 
синдикални конфедерации (КНСБ и КТ ”Подкрепа”) и пет национални 
работодателски организации.

От 2004 - 2005 г. насам на българския пазар на труда се наблюдава 
тенденция към децентрализация на колективното трудово 
договаряне. Това е по-разпространено в частния сектор на услугите, 
в някои производствени  отрасли, като например химическата и 
фармацевтичната промишленост, електронното и електротехническото 
производство, в производството на храни; облекло и текстил; кожарска 
и обувна промишленост; дървообработване и производство на 
мебели, но в по-малка степен в машиностроенето, металургичната 
промишленост и производството на хартия.

Общият обхват на колективното трудово договаряне за цялата икономика 
се оценява на 26-27%12, но с дерегулацията и децентрализацията има 
индикации за леко увеличение през 2020-2021 г.13  Според други източници 
на данни тази цифра е между 23% и 37%, докато в промишлеността 

10 Bohle, D. and Greskovits, B. (2012) Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, Ithaca 
NY and London: Cornell University Press; Nölke, A. and Vliegenthart, A. (2009) ‘Enlarging 
the varieties of capitalism: the emergence of dependent market economies in East 
Central Europe’, World Politics, 61: 670-702.

11 Witt, M.A.,  Kabbach de Castro,  L.R., Amaeshi,  K., Mahroum,  S., Bohle,  D. and 
Saez, L. (2018) ‘Mapping the business systems of 61 major economies: a taxonomy and 
implications for varieties of capitalism and business systems research’, Socio-Economic 
Review, 16(1): 5-38. Available at: https://doi.org/10.1093/ser/mwx012.

12  CITUB data

13 Based on the CITUB Annual review of collective bargaining, 2020 and 2021.
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обхватът на колективното договаряне се оценява на около 30-35%.14 

В рамките на този диапазон, в някои промишлени отрасли, като например 
автомобилния сектор, то е много по-ниско.15

В редица стопански сектори все още съществуват колективни браншови 
споразумения, като например в миннодобивната промишленост и 
някои сектори на преработващата промишленост - металургията, 
машиностроенето, производство на хартия, както и в строителството. В 
сферата на услугите има колективни секторни споразумения главно в 
дружествата, които са държавна или общинска собственост, както и в 
сектори, където има смесена собственост (държавна, общинска, частна, 
кооперативна и др.), например в транспорта. В повечето от секторите, 
финансирани предимно от държавния и общински бюджети, като 
образованието, здравеопазването, културата и т.н., също има секторни 
колективни трудови договори.

Колективни трудови договори има и в някои дружества с национален 
обхват, както в тези с публично финансиране (например, пощи и 
железници), така и в частни (например, телекомуникации и някои частни 
банки). В публичната администрация колективни трудови договори 
обикновено има в определени министерства и агенции, чиито дейности 
обхващат всички региони в страната.

Колективни трудови договори на общинско ниво има и за сектори и 
предприятия, финансирани от общинските бюджети (например местен 
транспорт, здравеопазване, образование). В повечето сектори, както 
тези с частно, така и с публично финансиране, има колективни трудови 
договори на ниво предприятие/организация, но техният брой също 
намалява.

Според данните от Европейското проучване на предприятията за 2019 г. 
само 27% от изследваните предприятия с 10 и повече наети работници 
имат официални структури за представителство на работниците, но 
такива съществуват в 76% от големите предприятия, в 51% от средните 
предприятия и само в 23% от малките предприятия с 10 до 49 наети 
работници и служители.16 Синдикатите все още играят основна роля 
в представителството на работниците, но има и много предприятия, в 
които се избират и други представители, като например представители 
за информиране и консултиране, комитети по здравословни и безопасни 
условия на труд, други специални представители на служителите с цел 
защита в случаи на масови уволнения или промяна на собствеността 
на предприятието. Въпреки това в много предприятия, предимно микро 
и малки, няма синдикати, нито друга форма на представители на 
работниците и служителите.

Въпреки децентрализацията на колективното договаряне все още се 
отдава голямо значение на тристранните партньорства, главно на 
национално равнище и до известна степен на секторно и регионално/
общинско равнище. Тристранното партньорство оказва силно влияние 
върху регулирането на трудовото законодателство, пазара на труда, като 
например определянето на минималната работна заплата, дейностите 
на пазара на труда, социалното осигуряване и жизнения стандарт.

14 https://www.eurofound.europa.eu/bg/country/bulgaria#collective bargaining

15 CITUB data and sectoral trade union federations

16  Eurofound and CEDFOP  European company survey.2019. Workplace practices 
unlocking employee potential, European Company Survey 2019 series, Publication office 
of the European Union, Luxemburg, 2020, p.111.

https://www.eurofound.europa.eu
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Кипър
Кипър има сравнително високо ниво на синдикализация, като в страната 
има около 170 000 членове на синдикати, които представляват 54% от 
всички работници и служители, но синдикалната плътност може да 
е по-ниска от тази цифра, тъй като някои членове на синдикатите са 
пенсионери и вече не са работници/служители. Данните от базата данни 
за синдикално членство ICTWSS (Институционалните характеристики на 
синдикатите,  определяне на заплатите,  държавна намеса и социални 
пактове) сочат, че синдикалната плътност е по-ниска и през 2016 г. е 
43,7 %.17

Съществуват две големи синдикални конфедерации - SEK и PEO, и 
няколко по-малки - DEOK и POAS, както и важни автономни синдикати, 
представляващи работниците в публичния сектор, банковите служители и 
учителите. Двете основни конфедерации са организирани в общи линии 
по браншови признак, като има федерации на строителните работници, 
хотелиерите и държавните служители. Така например SEK се състои от 
седем федерации, а PEO - от девет. Отношенията между различните 
синдикати като цяло са добри и те са успели да постигнат единство в 
исканията си за заплащане и в други дейности.
Основната рамка за преговори се осигурява от Кодекса на индустриалните 
отношения, който е договорен между представители на работодателите, 
синдикатите и правителството през 1977 г. Той включва процедура за 
уреждане на спорове и някои ключови взаимни ангажименти, като 
например признаване на правото на организиране и колективно 
договаряне. Документът не е правно обвързващ, но неговите условия се 
спазват ефективно и от двете страни.
Колективното договаряне се провежда както на отраслово, така и 
на ниво предприятие. Основните колективни трудови договори на 
отраслово равнище в частния сектор обхващат хотелиерството, 
металообработването, петролната промишленост и строителството. 
От 2012 г. насам синдикатите имат законно право, при определени 
условия, да принуждават отделни работодатели да преговарят с тях 
съгласно Закона за признаване на синдикатите (Закон 55 (I)/2012). Ако 
даден работодател откаже да преговаря, синдикатът може да поиска 
от синдикалния председател да проведе допълнително проучване на 
нагласите на наемните работници, при условие че в преговорната 
единица има поне 30 работници и служители и поне 25% от тях вече 
са членове на синдикалната организация. При тези обстоятелства 
председателят на синдиката организира провеждане на тайно гласуване 
и ако мнозинството от работната сила гласува ˝за˝, работодателят 
е длъжен да признае и да преговаря със синдиката. Признаване се 
извършва и без гласуване, когато синдикатът може да докаже, че в него 
членуват повече от 50% от работната сила.
Важен елемент в индустриалните отношения е системата за медиация 
(посредничество) и доброволен арбитраж. Въз основа на Кодекса за 
доброволните индустриални отношения и на услугите, предоставяни от 
Министерството на труда, тя се използва за разрешаване на ситуации 
на безизходица при колективното договаряне и за уреждане на трудови 
спорове.
Представителството на работното място се осъществява чрез синдикалната 
структура. Освен в областта на здравословните и безопасни условия 
на труд, където комитетът трябва да се избира от всички работници на 
работни места, където работят повече от десет души, няма друг орган, 
който да представлява работниците. Представителството на работното 
място не е строго регламентирано от законодателството, в съответствие 

17 Виж: OECD/AIAS ICTWSS database  https://www.ictwss.org/
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с останалата част от кипърската система за индустриални отношения. 
Въпреки това Кодексът за индустриалните отношения се позовава 
конкретно на консултациите, като посочва, че работодателят следва 
да участва в съвместни консултации в случаите, когато синдикатът или 
работниците смятат, че 

... дадено решение ... може да ги засегне неблагоприятно 
[работниците и служителите] или да има отражение върху 
отношенията им с работодателя.

Законодателството, въведено през 2005 г. в изпълнение на Директивата 
за информиране и консултиране на ЕС, доведе до укрепване на правната 
рамка за представителство на работното място.18

Ирландия
В синдикатите членуващи в Ирландския конгрес на профсъюзите (ICTU) 
членуват около 720 000 души, което е с 80 000 по-малко от 2011 г. Над 
една четвърт (26 %) от работещите, анкетирани през 2021 г., заявяват, 
че са членове на синдикати, така че въпреки нарастването на заетостта 
през последните десет години (2011-2021 г.), данните публикувани 
от Изследванията на работната сила на Централната статистическа 
служба (CSO LFS), показват, че синдикалното членство е намаляло (с 
31% в сравнение с 2011 г.). Въпреки това синдикалната плътност се е 
запазила стабилна през тези десет години (с увеличение от едва 3%), 
докато равнището на заетост в страната се е увеличило с над 22%.19

Поради тесните връзки между британското и ирландското синдикално 
движение, които датират от XIX век, когато те са обединени в един 
Конгрес на профсъюзите, ирландската система на индустриални 
отношения еволюира от британския волунтаристичен модел, основан 
на подходи на конкуренция, конфликт и решаване на проблеми. 
В същност и в продължение на много години след като Ирландия 
получава независимост през 1922 г., и двете системи на индустриални 
отношения (британската и ирландската), и обхватът на правомощията, 
предоставени на синдикатите в двете страни, се регулират от един и същ 
набор от британски закони от XIX и началото на XX век. Наследството от 
индустриалните и политическите катаклизми през първите десетилетия 
на ХХ в. до известна степен все още оказва влияние на синдикалните 
структури.
Ирландският конгрес на профсъюзите (ICTU) представлява синдикатите 
в двете части на остров Ирландия, поради което функционира в рамките 
на две различни правни юрисдикции и два различни политически 
и икономически субекта. Това е единствената конфедерация на 
синдикатите на остров Ирландия, в която членуват 45 отделни синдиката. 
Всъщност в международен план ICTU е необичайна с това, че в нея 
членуват и чуждестранни (британски) профсъюзи, действащи както в 
Република Ирландия (РИ), така и в Северна Ирландия (СИ). Важно е също 
така да се отбележи, че Северна Ирландия е развила свои собствени 
структури и специфична система на индустриални отношения, различна 
както от тази на Република Ирландия, така и от тази на Великобритания.20

Въпреки че ICTU играе важна роля в отношенията с правителствата 

18 Council Directive 2002/14/EC https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML

19 https://www.cso.ie/en/statistics/labourmarket/labourforcesurveylfstimeseries/ 
Tables 1 and 2

20  Комитетът за Северна Ирландия (СИ) на ICTU  се занимава със специфичните 
въпроси на трудовите отношения в СИ и поддържа връзка с  TUC-конфедерацията на 
синдикатите в Обединеното кралство(ОК) за общите  въпроси на трудовите отношения 
в ОК



20

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

както в РИ, така и в Северна Ирландия, тя е по-скоро обединение на 
независими и автономни синдикати, отколкото конфедерация, която 
доминира и ръководи синдикатите членове. Въпреки това чрез ICTU 
синдикалното движение изработва общи позиции по въпроси от 
национално и европейско значение, като например създаване на 
работни места, безработица, здраве и безопасност, образование и 
социално осигуряване, реформа на индустриалните отношения и 
законодателство. ICTU също така наблюдава индустриалните действия на 
синдикатите - особено при вероятност от стачки или при спорове между 
синдикати, той е канал за солидарност и подкрепа, както и предоставя 
услуги чрез своите служители по индустриални отношения в търсене на 
решение на спорните въпроси.

Ирландската конфедерация на бизнеса и работодателите (IBEC) 
е основната организация, която представлява работодателите на 
пазара на труда. В нея членуват около 7500 фирми и предприятия, 
организирани в 40 бизнес и браншови асоциации, в които работят около 
70% от работниците в частния сектор в Ирландия. В IBEC са представени 
всички стопански сектори, с изключение на строителството, селското 
стопанство и различни организации в специфични ниши, като например 
млекопреработвателни предприятия. Technology Ireland е секторна 
асоциация в рамките на IBEC.

Италия 
Италианската система на индустриални отношения се основава на ниска 
степен на държавна намеса в почти всички области на частния сектор и 
на висока степен на доброволност, в центъра на който е върховенството 
на колективната автономия.21 През годините законодателството рядко 
е било използвано за уреждане на въпроси като представителство на 
работното място, минимално заплащане, участие на работниците, 
стачки и ниво на представителност при подписването на колективни 
трудови договори, въпреки че всички те са уредени в Конституцията от 
1948 г., като основното му използване е ограничено до регулиране на 
публичния сектор и стачките в основни обществени услуги. Вместо това 
социалното партньорство и колективното трудово договаряне са играли 
централна роля в регулирането. Съществуват три основни синдикални 
конфедерации - CGIL, CISL и UIL, като синдикалната плътност като цяло 
е около 33-35%.

Колективното договаряне е от основно значение за системата на 
индустриалните отношения, която, с изключение на публичния сектор, 
не се регулира от законодателството, а от многосекторни тристранни 
и двустранни споразумения. Основните многосекторни рамкови 
споразумения включват тези, подписани през 1993 г., 1999 г. и 2011 г. 
Колективното трудово договаряне се основава на двойна структура - 
национално ниво на колективни трудови договори за цели отрасли и 
децентрализирани колективни трудови договори на ниво предприятие 
или на териториално ниво. Първите установяват общ минимум от права 
и стандарти за цялата работна сила в конкретен отрасъл, като дават 
възможност на социалните партньори да подобрят заплащането и 
условията на труд чрез децентрализираното ниво.

Законът от 1970 г., известен като ˝Статут на работниците˝, транспонира 
конституционният принцип за свобода на синдикатите (чл. 39, ал. 
1) и го превръща в поредица от индивидуални и колективни права на 
работното място, включително правото да се избират представители 
на синдикатите в производствени единици с над 15 работници (или 5 

21  Bordogna, Pedersini, (2019) Relazion industriali: L’esperionza itaaliana nel contest 
internazionale  Il Mulino
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работници в селското стопанство).

Дългогодишната практика е довела до ˝едноканален˝ модел на 
представителство на работното място, при който работническите съвети 
се избират от всички работници, без да се прави разлика между членове 
и нечленове на синдикатите. Тристранно рамково споразумение, 
подписано през юли 1993 г., урежда характера и функционирането 
на тези съвети, които сега се наричат RappresentanzaSindacaleUnitar
ia- RSU (Единен синдикален представителен орган). В изборите могат да 
участват работници от всички синдикати, както и нечленуващи. RSU има 
право да договаря колективни трудови договори на ниво предприятие и 
да участва в процедури за информиране и консултиране. Освен това 
този орган има право да свиква стачка, освен ако не става въпрос за 
определена основна обществена услуга.

Колективните споразумения се считат за задължителни за цялата 
работна сила, ако са подкрепени от 50% + 1 от членовете на RSU, с 
възможност за провеждане на референдум по искане на квалифицирано 
мнозинство. За малките предприятия или там, където работата е често 
сезонна или временна (например в строителството, туризма, търговията 
на дребно и занаятите), се предвижда териториално синдикално 
представителство за работещите от няколко предприятия. В средните и 
големите предприятия е обичайно да се създават съвместни комитети 
с участие на представители на отделните синдикати, на основа на 
договорености в колективни трудови договори. Тези комитети имат 
технически и консултативни права и не могат да се считат за подходящ 
втори канал на представителство. Минималният праг от 15 служители 
се отразява на възможността да се създават такива органи в малките 
и микро предприятия, които съставляват преобладаващото мнозинство 
в Италия. Всъщност, само малка част от предприятията и работниците 
използват тези съвместни комитети, като по този начин застрашават 
възможността за децентрализирано колективно договаряне и по-
структурирани индустриални отношения в предприятието. 

Смята се, че над 80% от италианските работници са обхванати от 
национални секторни споразумения/колективни трудови договори.

Полша
Индустриалните и трудовите отношения в Полша имат свои специфични 
характеристики, като например: 

• Система на социално партньорство със съвети за социален 
диалог и съвети за пазара на труда на национално и регионално 
равнище

• Представително участие (като синдикати и работнически съвети)
• Участие на работниците и служителите в процесите на 

управление и съвместно вземане на решения, например чрез пряко 
участие и участие на служителите в управителни съвети.
През последните години нивото на синдикализация непрекъснато 
намалява. Освен това организациите на работодателите също могат да 
се разглеждат като слаби, с организационна фрагментация и с около 
четиристотин организации-членки.

В следствие на това колективните трудови договори имат ограничен 
обхват както на ниво сектор, така и на ниво предприятие. Причините 
за това са комплексни и културни, но най-вече се дължат на ниското 
качество на диалога между социалните партньори, ниските нива 
на доверие, структурната несъвместимост между синдикатите и 
работодателските организации по отношение на преговорите за 



22

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

сключване на колективни трудови договори и икономически причини, 
тъй като работодателите предпочитат да избягват сключването на 
колективни трудови договори. Друга причина за „разминаването в 
споразуменията“ е неблагоприятната нормативна рамка.22

Дори в публичния сектор колективните трудови договори обхващат 
само около 200 000 служители (от общо над 600 000).През годините е 
било възможно да се сключат само 174 договора, въпреки че само 61 
все още са били в сила през 2020 г. 23

През 1990 г. синдикалната плътност е била около 20-30% от наемните 
работници в страната, но оттогава се наблюдава постоянен спад, така 
че към 2018 г. тя е приблизително 11%, като подобно е нивото и сред 
лицата на възраст 18-34 години.24

Проучване от 2019 г. показва, че от цялото възрастно население само 
6% са членове на синдикати. Членовете на синдикати обикновено 
работят в публичния сектор и повечето от тях са членували в 
обединения, свързани с една от трите големи конфедерации. Най-
добре представените професии са били техници и друг персонал на 
средно ниво, като медицински сестри, сержанти и полицаи (25 %).25

В този контекст е интересно да се отбележи, че младите поляци гледат 
най-благосклонно на синдикатите. Така 61% от респондентите на 
възраст 18-24 години и 46% от тези на възраст 25-34 години смятат, че 
дейностите извършвани от синдикатите са полезни.

Испания
Колективното трудово договаряне и социалният диалог са изиграли 
решаваща роля в развитието на испанската демокрация. След като 
Конституцията признава ролята на синдикатите и организациите на 
работодателите, се изгражда култура на трудовите отношения, като 
се развиват процедури за преговори с участието на синдикатите, 
работодателските организации и правителството, както и социален 
диалог, воден от най-представителните организации на синдикатите и 
на работодателите.

Конфедерация на работническите комисии (CC.OO.) и Общ съюз на 
работниците (U.G.T.) са най-представителните синдикати, а Испанската 
конфедерация на бизнес организациите (CEOE) и Испанската 
конфедерация на малките и средните предприятия (CEPYME) са най-
представителните организации на работодателите.

Съществува дълга традиция на колективно договаряне и КТД обикновено 
се прилагат за всички работници, независимо дали са членове на 
синдикатите или не. Поради тази причина договарянето на секторно 
равнище (национално и регионално/провинциално) придобива 
особено значение, а броят на работниците, обхванати от колективни 
трудови договори, е сравнително висок (11 397 600 от общо 19 779 300 
работници през 2019 г. - над 57%).

Представителството на работниците в предприятията се осъществява 
чрез различни средства:

22 Czarzasty and Surdykowska, (2020):
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Czarzasty+and+Surdykowska

%2C+2020%3A28

23 Пак там.

24 Matysiak et al. 2019:14

25 CBOS Newsletter (2019)  https://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2020/02/
newsletter.php
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• Работнически съвети или делегати на работниците, в зависимост 
от размера на предприятието. Предприятията с по-малко от 50 работници 
могат да имат до трима работнически делегати, избрани измежду 
работниците, а тези с 50 или повече наети ще имат работнически съвет. 
Броят на избраните делегати или членове на работнически съвет зависи 
от размера на предприятието. 

• Избрани представители по здравословни и безопасни условия 
на труд, които отговарят за конкретни функции в областта на 
превенцията на професионалните рискове. Предприятията с 50 или 
повече работници трябва да имат комитет по здравословни и безопасни 
условия на труд.

• Всяко предприятие има синдикална секция/секции, която 
представлява работниците, които са членове на синдикатите. 
Синдикатите не само представляват своите членове, но и играят активна 
роля в преговорите с предприятието.
Въпреки това, колективното договаряне и социалният диалог 
преживяват труден път със значителни възходи и падения. Световната 
финансова криза от 2008 г., която доведе до широко разпространена 
безработица, имаше отрицателно въздействие върху социалния диалог. 
Въпреки че колективните трудови договори бяха запазени с надеждата 
за преориентиране на политиките по отношение на работните 
места и заплатите, не беше постигнато тристранно споразумение за 
големи реформи на пазара на труда, пенсиите или образованието. 
Всъщност колективните трудови договори, постигнати в началото на 
икономическото възстановяване, от 2014 г. нататък, се сблъскаха с 
много трудности, включително с негативните последици от реформата 
на колективното договаряне от 2011 г. и слабите лидерски умения на 
самите организации. В последния колективен трудов договор, подписан 
през 2018 г. (IV AENC), се признава, че икономическото положение се 
подобрява и се препоръчва засилване на инструментите за колективно 
договаряне с цел консолидиране на растежа на заетостта и условията 
на труд.

Пандемията Ковид-19 доведе до възобновяване на социалния диалог, 
както и на тристранните пактове. В условията на нарастваща 
политическа поляризация в Испания, периодът на пандемията е един 
от най-решаващите за социалния диалог в страната през последните 
десетилетия, който се изразява в постигнатото споразумение за 
трудова реформа. За първи път тази реформа (Кралски указ-закон 
32/2021) се опитва да коригира някои от факторите, които оказват 
неблагоприятно влияние върху несигурната заетост и колективното 
договаряне на заплатите в сектора.

От 1996 г. насам поредица от споразумения за извънсъдебно решаване 
на трудови спорове (ASEC) поддържа автономна система за решаване 
на колективни трудови спорове чрез посреднически и арбитражни 
процедури, управлявани от Междуконфедералната служба за 
посредничество и арбитраж (SIMA).
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Глава 3 
Пряко участие: Правна рамка, практика и опит

Според определението за пряко участие, посочено в Глава 1, прави 
впечатление, че във всичките шест партньорски държави-членки на 
ЕС правните изисквания не са изиграли никаква роля за неговото 
развитие.26 Във всички случаи прякото участие е резултат от инициатива 
на управляващите органи на предприятията или доброволно 
споразумение между тях и синдикатите. Всъщност единственото общо 
законово право на участие на работниците и служителите в шестте 
държави обхваща правото на участие в комитети по здравословни 
и безопасни условия на труд, което обаче регулира предимно 
представително участие.

Европейската комисия отдавна насърчава различните форми 
на участие като средство за постигане на по-голямо участие на 
работниците и служителите и за модернизиране на начина на 
организация на труда.27 Участието се разглежда като средство както 
за подобряване на условията на труд, така и за повишаване на 
конкурентоспособността на европейските предприятия. Въпреки това, 
както посочват изследователите, Европейската комисия започна да се 
фокусира върху представителното участие в началото на 70-те години 
на миналия век, като се насочи към прякото участие едва в началото 
на 90-те години.28

Комисията е предприела многостранен подход, за да подпомогне 
модернизирането на организацията на труда. Тя финансира както 
научни изследвания, така и нови програми, като основна роля има 
Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд 
(Eurofound), сред чиито основни резултати е проектът EPOC29, както 
и редица проучвания на компаниите. През 1999 г. Комисията създаде 
Европейската мрежа за организация на труда (EWON). Целта на тази 
мрежа беше разработването на нови форми на организация на труда 
в държавите-членки на ЕС. Задачата на EWON беше да насърчава 
откъсването от доминиращия модел на управление на трудовия процес, 
въведен от Фредерик Тейлър в началото на ХХ век и насочване към 
принципите на колективния труд и самоорганизацията.30

България
Прякото участие в управлението на предприятията не е основна 
характеристика на индустриалните отношения и поради тази 

26 Разбира се , законодателството има твърде ограничена роля в развитието на 
прякото работническо участиеIn навсякъде в ЕС и ЕИП   EEA, въпреки насърчаването 
на финансовото участие в някои страни: виж  Gold, M. and Hall, M. (1990) Legal    
Regulation and the Practice of Employee Participation in the European Community, 
Working Paper:    EF/WP/90/41/EN (Dublin: European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions).  В този контекст има много малко промени през 
последните 30 години

27  Cressey, P. (2009) ‘Employee Participation’ in: M. Gold (ed.) Employment Policy in 
the European Union, Palgrave Macmillan) Basingstoke, pp. 139-159.

28 Gill, C., Krieger, H. (2000) ‘Recent Survey Evidence on Participation in Europe: 
Towards a European Model?’, European Journal of Industrial Relations, vol. 6, issue 1: 110.

29 Teamwork and High Performance Work Organization, Dublin: Eurofound, 2007. 
Available at: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/ewco/reports/
TN0507TR01/TN0507TR01.pdf

30 EWON 2001, New Firms of World Organisation. The Benefits and Impact on 
Performance, Thematic Presented to DG Employment & Social Affairs. Brussels.
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причина от 1990 г. насам то е рядко проучвано. Често се коментира 
представителното участие, но липсват изследвания на индивидуалните 
аспекти на прякото участие. Причините за това са липсата на 
представителен подбор на примери и добри практики, както и липсата 
на научен интерес към този аспект на трудовите отношения.

Като цяло основните форми на пряко участие в процеса на управление, 
където те съществуват, включват: 

а) консултативни форми - като проучвания на мнението на 
работниците; срещи на работното място; системи за събиране на 
предложения и идеи на работниците за иновации;

б) делегиране на функции - като например 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, технологиите, качеството, 
производителността, работното време, здравето и безопасността на 
работното място и политиката в областта на околната среда. В някои 
случаи се обсъждат и социални въпроси и теми, свързани с баланса 
между професионалния и личния живот.

Прякото участие е посочено в Третото проучване на Eurofound за 
европейските дружества от 2013 г. Според резултатите от това проучване 
53% от анкетираните предприятия в България разполагат с добри 
механизми за обмен на информация между мениджърите и работниците 
и добри комуникации, гарантиращи включването и подкрепата на 
работниците. В 25% от случаите се наблюдават недостатъчни усилия и 
малко промени за подобряване на вътрешния обмен на информация и 
комуникации, но все пак има известно участие на работниците. В 18% 
от предприятията системите за обмен на информация и комуникации 
са на средно ниво, но няма подкрепа и участие на работниците. В 50% 
от изследваните малки предприятия работниците са включени (по един 
или друг начин) в управленските решения, а в 17 % с тях се провеждат 
консултации. 31

Интересно е, че в средните предприятия относителният дял на случаите 
на пряко участие във вземането на решения е 37%, докато при големите 
предприятия относителният дял на участието във вземането на решения 
намалява до 31%. Това вероятно се дължи на факта, че в малките 
и средните предприятия възможностите за прилагане на законово 
установената форма на общи събрания, както и за използване на 
други механизми за пряко участие, са по-добри, докато в големите 
предприятия по-големият брой работници и служители не предоставя 
достатъчно възможности за пряка комуникация.32

Друго проучване, по проекта DIRECT (2016-2018 г.), показа, че сред 
представителите на браншовите синдикални федерации прякото 
участие води до постигане на по-висока производителност, въвеждане 
на нови технологични решения или подобряване на съществуващите 
и стимулиране на инициативата, а оттам и за постигане на по-висока 
конкурентоспособност и устойчиво развитие на бизнеса. Прякото 
участие във всички избрани предприятия включва различни видове и 
форми и обикновено се обхваща широк кръг от въпроси. Няма разлика 
в моделите на пряко участие, основани на собствеността (частна или 

31  Eurofound (2013) Third European Company Survey 2013Publications Office of 
the European Union, Luxembourg https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-
company-surveys/european-company-survey-2013

32 Eurofound (2013) 3rd European Company Survey. Direct and indirect employee 
participation. Akkerman A, Sluiten R and Jansen G. Luxemburg (2015)
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публична) или сектора (производство или услуги).33

Прякото участие е по-ефективно в предприятия, в които се прилагат 
специфични форми на организация на труда, като например 
лийн система на производство и сходните на нея. Въпреки че в тези 
предприятия няма видима съпротива срещу подобна организация 
на труда, представителите на синдикатите обикновено споделят 
определени опасения по отношение на реалното ѝ функциониране. 
По-специално тези опасения са свързани с интензивността на работата, 
работното време и въпросите на здравето и безопасността. Изглежда, 
че интересите на работниците изискват модели на организация на 
труда и пряко участие, които съчетават както производителността и 
качеството, от една страна, така и приемливите условия на труд, от 
друга.34

В някои предприятия прякото участие съществува заедно с нови форми 
на организация на труда и гъвкавост на моделите на работа. Използват 
се както вътрешна, така и външна гъвкавост. Въпреки това, влиянието 
на работниците и синдикатите върху гъвкавостта е сравнително слабо 
или напълно отсъства. Съществуват ограничен брой въпроси свързани 
с организацията на труда, по които се провеждат консултации с 
работниците. Работниците нямат влияние върху работното време и 
организацията на труда, с изключение на конкретни решения относно 
ротацията на работното място, отсъствията и т.н.35

Повечето участници в проучванията споделят мнението, че най-
важните условия за осъществяване на пряко участие са наличието 
на добър работен климат, организационна култура, доверие 
между работодателите и работниците и техните представители 
(включително синдикатите), развитие на социалния диалог и добра 
воля на партньорите. Резултатите от изследванията показват известна 
зависимост между качеството на индустриалните отношения и 
използването на формите на пряко участие. Освен това, противно на 
хипотезата, че прякото участие би довело до намаляване на подкрепата 
за синдикатите, подобна практика и резултати не се потвърждават.36

Данните от интервютата, събрани по време на проекта DIRECT (2016-
2018 г.), показват, че повечето работодатели и някои от представителите 
на синдикатите споделят мнението, че прякото участие и другите 
форми на демокрация на работното място са взаимосвързани 
и могат да се подкрепят взаимно. Повечето от респондентите са 
съгласни, че конфликти между различните форми на демокрация на 
работното място обикновено не се появяват, с някои изключения, като 
например когато интересите на определени работни екипи или групи 
работници са несъвместими с интересите на повечето от останалите 
работници, конкретно случаите на работа на смени, здравословни и 
безопасни условия на труд или системи за заплащане, както съобщават 
представителите на отрасловата федерация на работниците от 
повечето браншове в хранително-вкусовата промишленост. Всички тези 
предприятия са въвели нововъведения в организацията на труда, но те 
са насочени по-скоро към целите на предприятието и подобряването 
на производителността и конкурентоспособността, отколкото към 

33 Рибарова Е., Атанасова И., Минчева М., и Бранков Д. Пряко участие на 
работниците и служителите в България. Национален доклад,  проект DIRECT 
VS/2016/0305, 2018.

34 Пак там.

35 Рибарова Е., Даскалова Н. На по-високо ниво: Преосмисляне на ролята на 
социалния диалог за свързване на благосъстоянието с конкурентоспособността. 
Национален доклад на България, 2014 г., VS/2013/0349VS/2013/0349

36 Пак там.
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нуждите на работниците.37

Пряко участие и представителство на работниците на ниво 
предприятие

Според повечето данни от изследванията по проекта DIRECT се 
демонстрира достатъчно стабилна връзка между прякото участие 
и процесите на информиране и консултиране (И&К), както и с 
комитетите по условия на труд , като някои аспекти на условията на 
труд и здравословните и безопасни условия на труд са сред най-честите 
теми на индивидуалните и груповите консултации. Провеждани са 
консултации и дори преговори със синдикатите относно механизмите 
за прилагане на прякото участие, но те не са достатъчно информирани 
за всички характеристики и резултати от прилагането му. Данните 
сочат, че някои представители на синдикатите и мениджърите 
подценяват значението на прякото участие и неговото въздействие 
върху управлението, работата и качеството на трудовия живот.38

Мнения на синдикатите и работодателите относно прякото 
участие 

Представителите на синдикатите и работодателите като цяло 
разглеждат индустриалната демокрация като средство за 
информиране, консултиране и до известна степен за участие в 
управлението (вземането на решения), тъй като за последното няма 
ясна нормативна рамка. Някои от представителите на синдикатите 
посочват, че обратната връзка от представителите по информиране и 
консултиране се възприема по същество като форма на пряко участие. 

Някои представители на синдикатите, както на национално, така и на 
секторно равнище, смятат, че прякото участие би могло да подобри 
индустриалната демокрация (включително колективното договаряне) и 
индустриалните отношения като цяло, както и мотивацията за работа 
и производителността. Както интервюираните работодатели, така и 
синдикатите са на мнение, че прякото участие е управленски подход, 
който е насочен главно към подобряване на производителността и 
корпоративното развитие.

В много случаи мненията на работодателите и синдикатите за прякото 
участие изглеждат сходни. Този извод следва от практическите форми, 
прилагани в изследваните сектори, и от тяхното значение - те са 
насочени към подобряване на производствения процес, организацията 
на труда, производителността и понякога на здравословните и 
безопасни условия на труд, като по-рядко се отнасят до чувствителни 
въпроси като заплати, социални придобивки и др.

Пряко участие и интереси на работниците и работодателите

Повечето изследвания по този въпрос се фокусират само върху 
структурния подход и описват функциите и ролите на управлението. 
Според най-новите изследвания на ефективността на бизнес 
структурите в тяхната специфична работна среда един от основните 
фактори определящи успеха, е непрекъснатото подобряване на 
мотивацията на работната сила и по-специално прякото участие (в 
различните му форми) в процеса на дейността на предприятието, 
управлението или бизнес структурата. В това отношение от особено 
значение е целта за непрекъснато повишаване на степента на участие 
на служителите в процеса на вземане на решения на управленско ниво, 
като по този начин се укрепва процесът на управление. Участието на 

37 Пак там

38 Пак там.
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служителите обикновено се ръководи от мениджърите/ръководителите, 
въз основа на съществуващата корпоративна култура и установените 
процедури, но много често това не е достатъчно. В резултат на това 
се създават правни стандарти за подобряване на този процес. Те имат 
предимно косвен ефект в Европейския съюз, тъй като обикновено 
задължават работодателите да предприемат действия, свързани с 
участието на служителите, чрез техните представителни структури, 
като например синдикати и/или работнически съвети.

Подходът на ЕС към фирменото право и корпоративното управление 
се характеризира като минималистичен, основан на минимална 
регулаторна намеса и на принципа на взаимно признаване.39 
Действията на ЕС се ограничават до премахване на пречките пред 
трансграничния бизнес, а не до насърчаване на европейски модел 
на корпоративно управление, така че на практика това е равносилно 
на дерегулационен подход. Участието на работниците в процеса 
на вземане на решения се разглежда от много работодатели и 
работодателски организации в държавите членки като потенциална 
тежест за предприятията, а не като предимство или право на равенство.40 
Последиците от този подход са влошаване на правата на работниците 
и служителите за участие и непоследователност в прилагането на 
достиженията на правото на ЕС. Ръководствата на предприятията са 
свободни да тълкуват европейското право избирателно, за да сведат до 
минимум задълженията си по националното право. Те могат също така 
да организират корпоративните си структури, за да изберат по-малко 
˝неудобни˝ национални закони, като например дружества с ˝пощенска 
кутия˝ - (дружества с адресна регистрация в държава с благоприятен 
данъчен режим (само с пощенски адрес), които извършват стопанска 
дейност в други държави, за да минимизират данъчните си задължения).

Въпреки това Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), някои 
работодателски организации и академични изследователи се опитват 
да популяризират модела на ˝добро корпоративно управление˝, който 
включва различни аспекти на участието на работниците и служителите 
в управлението, включително на многонационални компании 
(МНК) и в процеса на трансгранични сливания и придобивания. На 
информирането и консултирането, както и на представителството на 
работниците в надзорните и управителните органи на предприятието, 
се дава приоритетен статут. Прякото участие, макар и на заден план, 
постепенно си пробива път както на практика (особено в МНК), така 
и в дискусиите между синдикатите, академичните среди и понякога 
представители на мениджърите и работодателите.

Прякото участие е налице в предприятията, в които има по-добри 
индустриални отношения. Връзките между формите на пряко участие и 
представителството на работниците все още не са достатъчно видими.

Синдикатите във всички изследвани компании подкрепят прякото 
участие, а в две от компаниите дори участват в преговорите за неговото 
прилагане, но участието на синдикатите в прилагането на практиките 
на прякото участие може още да се подобри.41 Синдикатите се нуждаят 
от повече информация относно формите и резултатите от прякото 
участие и неговото въздействие върху качеството на трудовия живот и 

39 Gold, M. (2009) ‘Overview of EU Employment Policy’, in: M. Gold (ed.) Employment 
Policy in the European Union.Origins, Themes and Prospects.Basingstoke: Palgrave 
Macmillan), pp.1-26.

40 По данни, предоставени от работодателите.

41 Компаниите, включени в изследването в рамките на предишния проект 
DIRECT бяха българските подразделения на Carlsberg и Летище София. Виж 
Прякото работническо участие в България, Национален доклад по проект DIRECT –
VS/2016/0305. 2018.
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правата на работниците. Това важи и за връзката между другите форми 
на участие и представителство на работниците.42

Кипър

Пряко участие: национално законодателство

Начинът, по който са се развили индустриалните отношения в Кипър, 
е довел до предпочитане на представителните форми на участие на 
работниците и служителите пред преките форми, като участието на 
работниците и служителите се проявява чрез представителство от 
страна на синдикатите. Системата за управление на индустриалните 
отношения в областта на труда и социалната сигурност е до голяма 
степен чрез тристранно сътрудничество, което се постига чрез мрежа 
от консултативни органи, комитети и съвети, както постоянни, така и ad 
hoc. Тази мрежа се занимава с различни трудови и социални въпроси, 
като например:

• Заетост 
• Условия на труд 
• Професионално обучение 
• Здраве и безопасност при работа 
• Социална сигурност и благосъстояние.

Освен това двустранните отношения са много важни, а колективното 
договаряне (на секторно ниво и на ниво предприятие) е гръбнакът на 
системата на индустриалните отношения, тъй като по-голямата част 
от условията на труд се определят от колективни трудови договори. 
Социалният диалог представлява дългогодишна и утвърдена практика 
между правителството, работодателите и синдикатите, която определя 
рамката и основата на националните социални и трудови политики. 
Социалният диалог е приет от всички заинтересовани страни от 
началото на 60-те години на миналия век и в рамките на социалния 
диалог са създадени различни тристранни консултативни органи:

• Консултативен съвет по труда 
• Икономически консултативен комитет 
• Национален комитет по заетостта

В зависимост от конкретните нужди са създадени няколко специални 
комитета, за да могат да се обсъждат и изпълняват различни въпроси 
в рамките на тристранното сътрудничество. В Кипър не съществува 
представителство на работниците и служителите в процеса на вземане 
на решения на ниво органи за управление на предприятието (EBLR).

Съществуват обаче работнически съвети, които функционират 
задоволително. Представители на работниците участват в 
работническите съвети заедно с представители на ръководството и се 
съсредоточават върху:

• Безопасност и здраве
• Производствени системи 
• Графици на работното време/смени
• Дисциплина и лични оплаквания

От резултатите на изследването и въз основа на системата, действаща 
от 60-те години на миналия век, както и от целия анализ по-горе, става 
ясно, че представителното (или непрякото) участие е основната форма 

42 Рибарова Е., Даскалова Н. На по-високо ниво: Преосмисляне на ролята на 
социалния диалог за свързване на благосъстоянието с конкурентоспособността. 
Национален доклад на България, 2014 г., VS/2013/0349.
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на представителство на служителите.43 Нещо повече, в проучването на 
Фултън „Представителството на работниците в Европа“ се посочва, че: 

Представителството на работното място в Кипър се осъществява 
чрез синдикалните структури. Освен в областта на здравето 
и безопасността, където следва да се избере комитет по 
безопасни и здравословни условия на труд от всички работници в 
предприятия, където работят повече от 10 души, няма друг орган, 
който да представлява работниците.44

Освен това в доклада на Eurofound „Условия на живот и труд 2017 г.“ се 
посочва, че: 

Кипър има слаба традиция по отношение на съществуващите 
структури за представителство на работниците и служителите 
на ниво предприятие. В този контекст основните структури за 
представителство към днешна дата се отнасят до синдикалното 
представителство и комитетите по безопасност, докато наскоро 
създадените структури като европейските работнически съвети 
(ЕРС) не изглеждат особено жизнеспособни.45

Проучването на Eurofound за европейските предприятия от 2019 г. 
разкрива някои допълнителни интересни факти, които подчертават 
представителната форма на участие на служителите в Кипър: 40% от 
компаниите подкрепят „управленските и контролиращи структури“, 
а около 55% предлагат избирателна автономия. Освен това 53% от 
анкетираните мениджъри смятат, че прякото участие на служителите 
води до забавяния.46

Друго проучване на Eurofound, Третото европейско проучване на 
предприятията за 2013 г., показва, че по-малко от 9 % от предприятията 
разполагат с автономни екипи, а участието във вземането на решения 
по ежедневните задачи е най-малко вероятно да се срещне в Кипър.47 
Петото европейско проучване на условията на труд (2010 г.) се опитва 
да определи степента на свобода на действие при изпълнение на 
задачите, предоставена на служителите в различните държави от 
ЕС, като се позовава на нивото на контрол, което служителите могат 
да упражняват върху непосредствените си работни задачи.48 Това 
проучване показва данни, които са доста ниски за Кипър. Според същото 
проучване капацитетът на човешките ресурси не е свързан значително 
с наличието на организации с висока степен на ангажираност.

Въз основа на нашия анализ е очевидно, че прякото участие няма 
ясна връзка с националната икономика, според начина, по който 
тя е структурирана. Системата на индустриалните отношения е 
създадена да благоприятства представителното участие. Освен това 
няма ясни индикации, произтичащи от нашето изследване, които да 
показват връзка между прякото участие и институционалния контекст. 
Координирането на заплатите все още остава в ръцете на синдикатите, 
когато работниците и служителите са синдикализирани, а в случаите, 
когато работниците и служителите не са синдикализирани, равнището 

43 Kapartis C, Social Dialogue and Social Systems-The case of Cyprus, March 2003

44 Fulton L National Industrial Relations, an update (2019-2021)

45 Cyprus: Working life country profile: https://www.eurofound.europa.eu/
publications/report/2015/cyprus-working-life-country-profile

46 Eurofound European Company Survey 2019 https://www.eurofound.europa.eu/
surveys/2019/european-company-survey-2019

47  op cit

48 Eurofound Fifth European Working Conditions Survey (2010)
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/

fifth-european-working- conditions-survey-2010
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на заплатите е изцяло в ръцете на работодателите.

Изглежда, че всички социални партньори също подкрепят 
представителното участие. От предишните ни проучвания (за първия 
проект DIRECT, 2016-2018 г.) може да се каже, че въпреки че синдикатите 
няма да поискат пряко участие, те няма да се противопоставят на 
въвеждането му и ще го подкрепят до момента, в който почувстват, 
че то не представлява заплаха за тях. Също така няма индикации, че 
правителствата през годините са предоставяли някакви стимули на 
социалните партньори за насърчаване на прякото участие.

Всички тези въпроси не са създали или стимулирали необходимостта 
от каквато и да е форма на социален диалог по отношение на 
законодателството, свързано с прякото участие. Очевидно е, че въз 
основа на определението на проекта терминът ˝пряко участие˝ като 
цяло не съществува в Кипър. Въпреки това, един от въпросите, който 
привлича голямо внимание и се споменава от социалните партньори, се 
отнася до комитетите за здраве и безопасност, които са регламентирани 
от законодателството и в повечето случаи се считат за форма на пряко 
участие. Предприятията с повече от 10 работници и служители са 
задължени по закон да създадат комитет, който да включва работници 
и служители, които да наблюдават условията на труд във връзка със 
здравето и безопасността на работното място. Въпреки че терминът 
˝условия на труд˝ може по някакъв начин да се свързва с някои аспекти, 
които се разглеждат в определението за пряко участие, в настоящия 
анализ се твърди, че това не би трябвало да е така и че прякото участие 
като цяло не се проявява в цялата икономика, поне що се отнася до 
проектното определение за пряко участие.

Мнения на националните синдикати и работодателите

Следователно прякото участие не е характерно за индустриалните 
отношения. Всъщност представителят на правителството заяви много 
ясно, че няма държавна политика по отношение на прякото участие.49 
Като се има предвид, че нивата на социалния диалог и тристранното 
сътрудничество са високи, ако прякото участие заемаше важно място 
в дневния ред на правителството, то би било основа за започване на 
социален диалог между всички страни за неговото регламентиране 
и въвеждане, но това никога не се е случвало. Освен това както 
синдикатите, така и работодателите на най-високо равнище нямат 
политика по отношение на прякото участие.50

Въпреки това и синдикатите, и работодателите посочват предприятия, 
членуващи в техните организации, които са въвели прякото участие.51 
Работодателите заявяват, че в 50% от случаите това е било решение на 
ръководството, в 30% - инициатива на синдикатите, а в 20% - искане от 
страна на работниците. За разлика от тях синдикатите не споменават 
за въвеждане на пряко участие в резултат на собствена инициатива 
в интервютата по време на проучването, което отново е индикация, 
че те не са склонни да поискат пряко участие, поне засега. Би било 
изненадващо, ако случаят беше такъв, тъй като първият проект DIRECT 
установи, че синдикатите, макар и да не са против прякото участие като 
такова, са доста скептични по отношение на злоупотребата с него от 
страна на ръководството и биха били донякъде неохотни да започнат 

49 Ръководителят на Департамент Индустриални отношения след интервю от 
втория етап на проект DIRECT II

50 Въз основа на анализа на втория етап на DIRECT II и мненията, изразени 
от Генералния секретар на Кипърската конфедерация на работниците (SEK) и от 
директора на Федерацията на индустриалците и работодателите (OEB)

51 Пак там.
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инициатива за въвеждането му.

Налице е известно неразбиране, демонстрирано в хода на проучването, 
на това какво включва прякото участие. Например, позоваванията 
направени от синдикатите, ясно се отнасят до комитетите по здраве 
и безопасност и до специалните ad hoc комитети за разглеждане 
на въпроси, свързани с персонала в секторите с дружества с 
преобладаващо държавна собственост. Те не могат да формират 
основата на прякото участие, особено по отношение на делегирането 
на правомощия и автономията, предоставени на работниците и 
служителите за ежедневното изпълнение на техните трудови задължения 
и отговорности. Освен това Федерацията на работодателите 
споменава, но не уточнява форма на пряко участие, прилагана на 
ниво предприятие. По-нататъшното разглеждане на нейните отговори 
показва, че тези позовавания са тясно свързани с функционирането 
на договореностите за информиране и консултиране и, разбира се, с 
комитетите за здраве и безопасност.52

Както синдикатите, така и Федерацията на работодателите смятат, че 
прякото участие би довело до положителни резултати, като например 
подобрения в организацията на труда, здравето и безопасността на 
работното място, околната среда, благосъстоянието на работниците, 
условията на труд, баланса между професионалния и личния 
живот, удовлетворението от работата. Освен това работодателската 
организация е на мнение, че прякото участие ще доведе и до промени 
във възнагражденията. Представителите на правителството смятат, че 
прякото участие ще доведе до по-добра организация на труда.

Изглежда, че всички социални партньори разбират значението на 
прякото участие и ползите, които то може да предложи, което може да 
бъде показател за бъдещи дискусии относно неговото прилагане. По 
отношение на ефектите от прякото участие обаче е обратното. Както 
казват синдикатите, то води до:

• Повишаване на интензивността на работата
• Повишаване на стреса на работното място
• Промени в организацията на работното време
• По-голяма отговорност без подобряване на условията на труд
• По-голяма отговорност без повишено възнаграждение
• По-малко колективни действия и намалено възнаграждение

Работодателите изразяват пълно несъгласие с мнението на синдикатите 
и твърдят, че нито едно от тези неблагоприятни въздействия не е 
резултат от прякото участие.

Разбира се, ако се придържаме към определението на проекта за 
пряко участие, към цялостния ни анализ на националните структури на 
трудовите отношения и към факта, че вече съществува представително 
участие, но няма законова база за прякото участие, нито солидни 
примери за прилагането му на работното място, тези отговори както 
на синдикатите, така и на работодателите остават хипотетични. Все 
пак трябва да се подчертае, че въз основа на отговорите, с които 
разполага настоящият проект, има индикации за някакъв вид пряко 
участие в икономиката. Това участие обаче произтича главно от 
законодателството и изглежда изолирано най-вече под формата на 
комитети по здраве и безопасност и комитети на човешките ресурси, 
които се срещат в правителствения и полуправителствения сектор. 

Националните социални партньори заявяват, че прякото участие 

52 Въз основа на анализа на втория етап на DIRECT II и мнението изразено от 
директора на Федерацията на индустриалците и работодателите (OEB)
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е налице на пазара на труда и че това трябва да е така, но не са 
им известни конкретни примери за такива случаи. Изглежда, че 
отговорите им по някакъв начин се ръководят от възприятието им за 
функционирането на горепосочените комитети, въпреки че знаем, че те 
покриват само част от определението за пряко участие по отношение 
на консултативните му аспекти. Тъй като липсват доказателства за 
делегираните аспекти на прякото участие и неговите последици, 
очевидно е, че някои отговори биха били хипотетични, поради което са 
и тези коментари. Това в никакъв случай не означава, че националните 
социални партньори грешат в преценката си, но частичните аспекти 
на техния фокус трябва да бъдат споменати.

Ирландия

Представително участие

В Ирландия няма законова система за постоянно представителство 
на работниците и служителите в частния сектор. Работещите 
в синдикализирани предприятия имат представителство чрез 
синдикатите. В повечето случаи работниците или са представени 
чрез своите синдикати, или изобщо не са представени. Въпреки 
това, в резултат на Рамковата директива на ЕС за информиране и 
консултиране (2002/14/ЕО) беше въведено ново законодателство, 
което да улесни такива договорености.53 За съжаление, няма скорошни 
окончателни проучвания, които да предоставят информация за това 
колко, ако изобщо има такива, споразумения на ниво предприятие са 
били сключени в резултат на това законодателство.

В рамките на публичния сектор обаче държавните агенции и 
търговските дружества с преобладаващо държавна собственост 
разполагат със законоустановени органи от типа на работнически 
съвет за информиране и консултиране - т.нар. партньорски структури 
- като част от общата рамка за участие, но те отново функционират 
паралелно с договореностите в областта на конкурентните 
индустриални отношения. Освен това пет смесени търговски дружества 
и шест държавни агенции разполагат с механизми за представителство 
на работниците и служителите на ниво борд (BLER), известни като 
работнически директори.54

Пряко участие

Един от аспектите на Националните споразумения за партньорство 
(от 1987 г. до 2009 г.) беше включването на редица споразумения за 
социален диалог на местно равнище, които доведоха до разработването 
на иновации на работното място и бяха доразвити в споразумения 
за пряко участие на равнище предприятие. Това развитие беше и в 
контекста на редица законодателни актове за участие на работниците 
и служителите на равнище ЕС, като например Директивата за 
информиране и консултиране на работното място, Европейските 
работнически съвети (ЕРС) и представителите на работниците и 
служителите на равнище управителен съвет в европейските дружества 
(SE). По отношение на ЕРС синдикатите считат, че те са полезни 
за получаване на предварителна информация за политиките на 

53 O’Mara C (2003) Informing and Consulting with the Workforce - What the New 
Directive means for Ireland’s Voluntarist Tradition  Commercial Law Practitioner 15 at 16

54 O’Kelly KP  (2020) Challenges and way forward for worker participation in Ireland 
PowerPoint presentation to ETUI Conference, Dublin, 23 January 2020.  See also ‘Board-
level employee representation in Ireland’, in: Gold M, Kluge N and Conchon A (eds) (2010), 
‘In the Union and on the Board’: Experiences of Board-level Employee Representatives 
across Europe European Trade Union Institute (Brussels), pp. 117-135.
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транснационалните дружества и предложените промени, както и като 
система за ранно предупреждение.

Резултатите от изследванията, публикувани в продължение на около 
70 години, показват убедително, че въвеждането на практики за 
овластяване на работното място, включително пряко участие, води 
до значително повишаване на производителността (между 20 и 60% в 
някои изследвания)55 и други показатели за ефективност, включително 
ангажираност на служителите, здраве и благосъстояние. Данните 
от проучването изглежда показват, че според оценките само 15% 
от компаниите, опериращи в ЕС използват системно иновационни 
практики на работното място в цялата организация. Основната пречка 
пред въвеждането на иновации на работното място е нежеланието на 
управляващите органи да се откажат от контрола в предприятията или 
да признаят, че това би подобрило производителността и резултатите. 
Предизвикателствата, свързани с дигитализацията придават 
допълнителна неотложност на този въпрос.56

Съществува силен технологичен наратив за потенциала на 
автоматизацията за премахване на повтарящата се работа и 
подобряване на рационалната организация на труда, но той не се 
съчетава с нови начини за разгръщане на човешкия потенциал чрез 
иновации, управлявани от служителите, основани на диалог, за да се 
преодолее тази пропаст между технологията и потенциала на работната 
сила. Европейските работни места трябва да създадат култура на 
иновации, основана на синергията между:

• „Глас“ на стратегическо ниво, редовни възможности за реакции, 
творческо мислене и непрекъснати подобрения 

• Преструктуриране на организацията като цяло с цел намаляване 
на йерархията и премахване на наложения манталитет на работа

• Екипи за самоуправление и възможност за индивидуална свобода 
на преценката по време на работа
Този подход е ключова част от Петия съществен елемент:

... интегриран подход към иновациите на работното място, създаващ 
висока ефективност,ангажираност и чудесни места за работа. Той 
изгражда работни места, на които хората на всички нива могат да 
използват пълноценно своите знания, талант и креативност.57

Роля на Института IDEAS58

В следствие на това синдикатите, и по-специално SIPTU, възприеха 
политика на стремеж да работят с предприятия в затруднено положение, 
за да ги подпомогнат в защитата на заетостта чрез въвеждане на 
съвместни споразумения за иновации на работното място. Целта беше 
да се направи така, че ирландските компании да станат устойчиви и 
да се запазят работните места. Въпреки това, за да бъде успешна тази 
инициатива, всички страни трябва да се включат в процеса - т.е. висшият 
и средният мениджмънт, работната сила, синдикатите и т.н.

Институтът IDEAS е създаден през февруари 2001 г. от синдиката 
SIPTU (Синдикат на научно-производствения, инженерно-технически и 

55 Presentation by Prof Peter Totterdill, UK Work Organisation Network and Workplace 
Innovation Europe CLG. to the DIRECT Joint IE / UK seminar, op cit.

56 Пак там.

57 Виж: http://www.goodworkplaces.net/Default.aspx?PageID=13734666&A=Search
Result&SearchID=1043885&ObjectID=13734666&ObjectType=1

58 Presentation by Tony Murphy, The IDEAS Institute, to the DIRECT Joint IE / UK 
seminar, op cit.
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специализиран персонал) като дружество с ограничена отговорност. Той 
е независим корпоративен орган, който работи в рамките на търговския 
сектор и е регистриран като благотворителна организация.

Институтът предоставя иновации и обучение на работното място с цел 
поддържане на заетостта и членството в синдикатите, намаляване 
на загубата на работни места, подпомагане на създаването на 
нови работни места, повишаване на уменията на работниците и 
насърчаване на членството в синдикати, като същевременно подпомага 
конкурентоспособността на предприятията. Той е ключов участник, като 
осигурява обучение за всички нива в участващите компании. Изчислено 
е, че всяко загубено работно място в икономиката струва на държавата 
20 000 евро, така че запазването на заетостта е приоритет.59

Неговата цел е да улесни промяната в предприятията чрез истинско 
участие на работниците и служителите. Работата на Института с 
ирландските предприятия следва ангажимента, поет в Националното 
споразумение за социално партньорство „Към 2016 г.“, за създаване 
на група на високо равнище, която да разработи стратегия за 
производствения сектор. 60

В доклада на Групата от 2008 г. се отбелязва, че:

Успешните фирми ще се ангажират с развитието на култура 
на участие, при която ръководството и персоналът работят 
колективно, за да гарантират успеха и дългосрочната устойчивост 
на фирмата в полза на всички.61

В следствие на това през ноември 2011 г. на Стратегическа производствена 
конференция беше приета съвместна политическа инициатива за 
прилагане на иновации на работното място чрез производственото 
подразделение на SIPTU. За изпълнението на тази стратегия ще бъдат 
привлечени всички заинтересовани страни, включително съответните 
ирландски държавни агенции, а основната политическа цел е 
запазването на работни места:

... трябва да се променяме, да се развиваме и да се усъвършенстваме, 
ако искаме да си осигурим оцеляване и растеж в бъдеще ...62

Според изследователите Кийгън и О›Кели промяната е трудна, така 
че иновациите на работното място са предизвикателство за всички 
участници в дадена компания. Всички участници трябва да разберат 
защо е необходима промяна и да ˝вникнат˝ в причините, поради които 
се въвежда иновация на работното място. В началото е необходимо да 
се ˝спечелят сърцата и умовете˝!

Когато се вземе решение за въвеждане на промяна на работното място, 
това може да стане чрез:

• Рационално обсъждане (което рядко дава резултат)
• Сила - най-често използваният подход (който поражда 

противопоставяне)
• „Сърце и ум“ (предпочитаният вариант, но изисква истинско 

лидерство).
Интервенциите на Института IDEAS използват комбинация от 

59 Gerry McCormack op cit. See also http://ideasinstitute.ie/about/

60  Government of Ireland, Dept of An TaoiseachTowards 2016: Ten-year Framework 
Social Partnership Agreement, 2006, page 20

61 Виж http://edepositireland.ie/bitstream/handle/2262/76799/forfas080402_
manufacturing_report.pdf?sequence=1&isAllowed=y

62 Keegan R and O’Kelly EApplied Benchmarking for Competitiveness – A guide for 
SME owner/managers Oak Tree Press, Dublin, (2004)
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положителните елементи на трите подхода, като възприемат съвместен 
подход на синдикатите и мениджърите, който е организиран по следния 
начин:

• Създава се съвместен управителен комитет, който наблюдава 
процеса

• Съвместно обучение на екипа за разработване на „визия за 
бъдещето“.

• Съвместна ръководна група отговаря за наблюдението на 
напредъка и предоставянето на подкрепа.
Тази „печеливша“ философия е в основата на процеса: 

Изгражда ДОВЕРИЕ и ОТКРИВА ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ на ЦЕЛИЯ 
КОЛЕКТИВ!

В научната литература са посочени седем области на загуби/
разхищение в производството:Транспорт; Инвентар; Движение; 
Изчакване; Свръхпроизводство; Свръхобработка; Дефекти

Институтът IDEAS добавя осма област в този списък, която според него е 
най-пропилявана от всички: Умения

Ето защо Институтът IDEAS се фокусира върху борбата с разхищението 
на УМЕНИЯ в компаниите, с които работи. Наблюдавайки подхода на 
ръководството и собствениците на много предприятия-клиенти, когато 
те обмислят въвеждането на нови технологии за автоматизиране на 
производствените процеси или за управление на данните, Институтът 
IDEAS отбелязва:

... че повечето от проблемите, които възникват, се случват на 
границата между сложните автоматизирани производствени 
системи и човешката намеса. За разработването на 
автоматизирани производствени системи се отделят много време, 
средства, планиране и т.н., но не се прилагат същите усилия за 
осигуряване на системите за човешка поддръжка. 63

Италия
Традиционните форми на представително участие, основани на 
делегиране и мандат от синдикален тип, се допълват и разширяват от 
нови форми, този път преки, т.е. без посредничеството на официален 
мандат и делегиране и основани на повече или по-малко пряко 
сътрудничество между работниците и ръководството.64

В сравнение с представителните форми на информиране и 
консултиране (ИК) италианските експерти считат, че прякото участие 
е нов метод на ˝участие отдолу нагоре“,65 който в някои отношения е 

63 Tony Murphy, the IDEAS Institute, presentation to the DIRECT II Irish National 
Seminar, May, 2022.

64 Akkerman A., Sluiter R., Jansen G. (2015), Third European Company Survey–
Direct and indirect employee   participation, Eurofound; Lippert I, Huzzard T., Jurgens 
U., Lazonick W (2014), Corporate Governance, Employee Voice, and Work Organisation; 
Oxford University Press; Cremers J. (2011), Management and worker involvement: cat and 
mouse or win-win? In: Vitols S. and Kluge N., The Sustainable Company: a new approach 
to corporate governance; ETUI; Regalia I. (2006), Review on the Position of the Social 
Partners on Direct Participation,

65 Caruso B. (2020), Il sindacalismo fra funzioni e valori nella ‘grande trasformazione’, 
in Caruso B., Del Punta R., Treu T. (eds.), “Il diritto del lavoro e la grande trasformazione”, 
Il Mulino; Ponzellini A., Della Rocca G. (2015), Continuità e discontinuità nelle esperienze 
di partecipazione dei lavoratori all’innovazione produttiva, “Economia & Lavoro”, n. 3.
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новаторски и експериментален.66 То се фокусира до голяма степен 
върху автономността и контрола, основани на онази неформалност и 
самоактивиране, които дълго време и систематично бяха отричани от 
старата организация на труда по модела Тейлър/Форд.

Моделите на ˝икономично производство˝, вдъхновени от 
Производствената система на Тойота (TPS), принципа „кайзен”,67 за 
непрекъснато усъвършенстване, особено в производствения сектор, под 
знамето на техниките за производство от световна класа (WCM). Това са 
интегрирани системи за постигане на съвършенство в целия логистично-
производствен цикъл, с много точно определение на техниките и 
методите на работа, които в допълнение към производството „точно 
навреме“ (just-in-time) и премахването на дефектите и конфликтите, 
преследват спонтанната самоактивация на работниците. Социално-
организационните последици от тази нова парадигма, от страна на 
работната сила се състоят в безпрецедентната стойност, приписвана 
на професионалните умения, резултати и изпълнение, които могат да 
бъдат подробно измерени. 68

Всичко това би трябвало да доведе до структури с ˝нулева сума˝, които 
вече не са конфликтни и до нови сценарии на сътрудничество между 
капитала и работната сила, при които в ситуация, в която всички 
печелят, нуждите на предприятието от количествено и качествено 
увеличение на производството се пресичат с нуждите на работниците 
да видят стойността на техния творчески и професионален принос 
обогатена и призната.69 Предимствата за синдикатите обаче са 
много по-малко очевидни, като съществува риск от постепенното им 
маргинализиране по отношение на организираното посредничество 
на представителството.

Участие на работниците и служителите

Въпреки че в член 46 от Конституцията на Италия от 1948 г. се предвижда 
правото на работниците да ˝сътрудничат˝ на предприятието, нито 
един закон не е транспонирал тази цел под каквато и да е форма 
на представителство на работниците в управителните съвети на 
предприятията, дори и в държавните предприятия. Истинският стълб на 
„италианския начин на участие“ се състои от правото на информиране 
и консултиране, предвидено от закона в някои специфични случаи, 
почти винаги с произход от ЕС (колективни уволнения; прехвърляне на 
предприятия; здравословни и безопасни условия на труд), но преди 
всичко от колективните трудови договори, както национални, така и 
децентрализирани.70

Прякото участие рядко се приема въз основа на колективни трудови 
договори на фирмено равнище, но се използва неофициално от 
управляващите органи на предприятията като част от управлението 
на човешките ресурси (УЧР). По-разпространените форми на 
пряко участие обаче включват кутиите за предложения, вътрешните 

66 Carcano M., Ferrari R., Volpe V. (eds.) (2017), La partecipazione dei lavoratori alla 
gestione delle imprese, Guerini Next.

67 Schonberger R.J. (1996), World class manufacturing. The next decade, New York, 
Free Press; Ohno T. (2004), Lo spirito Toyota, Einaudi.

68 Pero L., Ponzellini A (2015) Il nuovo lavoro industriale tra innovazione organizzativa 
e partecipazione diretta, in Carrieri M., Nerozzi P., Treu T. (eds.), La partecipazione 
incisiva. Il Mulino; Roà S., Pallante A. (2017), Le esperienze partecipative dei gruppi di 
lavoro (IWS) nella letteratura e nella prassi internazionale, in Carcano et al. (eds.)

69  Lopes H, Calapez T., Lopes D. (2015), The determinants of work autonomy and 
employee involvement: A multilevel analysis.In “Economic and Industrial Democracy”.

70  Leonardi S. (2016), Employee participation and involvement: the Italian case and 
trade union issues, in Transfer, vol. 22, no.1. ETUI (Brussels)
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проучвания на корпоративната култура и благосъстоянието, но преди 
всичко работата в екип, която набира все по-голяма скорост.71

Както организациите на работодателите, така и синдикатите, макар 
и от различни гледни точки, изглежда са активни в преосмислянето 
на значението и стойността на участието във всичките му възможни 
форми. Организациите на социалните партньори често се позовават на 
дълбока културна промяна, насочена към засилване на характеристика, 
която се смята за липсваща в италианската система на индустриални 
отношения.

В Протокола от януари 2016 г. CGIL, CISL и UIL (трите основни синдикални 
конфедерации) заедно настояват за по-голяма роля в корпоративното 
управление във всичките му възможни форми: организационна, 
финансова и стратегическа. Част от този списък с цели беше договорен 
и транспониран в ново рамково споразумение на междусекторно 
равнище с най-голямата и влиятелна асоциация на работодателите 
(Confindustria) през март 2018 г., наречено ˝Пакт за предприятията˝. 
Противно на първоначалните амбиции на синдикатите, които 
възнамеряваха да постигнат трите форми на участие (организационно, 
финансово и стратегическо), този социален пакт приложи и подчерта 
значението на организационното участие, докато за финансовото 
участие не се споменава нищо. Стратегическото участие е бегло 
споменато като възможност само в една по-слаба и доброволна форма 
на съвместни консултации.

Компаниите и техните сдружения считат прякото участие за необходима 
стъпка към автентичната ˝културна революция˝, към която се стремят в 
областта на индустриалните отношения. Сред синдикатите мненията са 
различни. Например по-благосклонните, като например металурзите 
от CISL (FIM), считат тези форми на участие за модернизиращ фактор 
в индустриалните отношения, който допринася за все по-интелигентна 
и стимулираща работа.72 По-скептично настроени са металурзите, 
членове на CGIL (FIOM), които виждат рискове - освен в повишаването на 
нивото на работа и умората73 и във възможното постепенно заместване 
на синдикалния делегат с този на ръководителя на екипа.74

Пряко участие в основните области, свързани с условията на 
труд

Здравето и безопасността са обект на много интензивна и специфична 
правна и договорна дисциплина75. С рамков закон от 2018 г. се 
установяват изключително обширни и подробни задължения на 
работодателите и права на работниците и синдикатите по отношение 
на предотвратяването на рисковете за здравето и безопасността 
на работното място. Нищо (или почти нищо) обаче не е оставено на 
прякото участие, което може да играе роля само в резултат на промени 
в организацията на труда.

Умения и професионално обучение

71 Pero L. and Ponzellini A., 2017.

72 Bentivogli M. et al. (2015), SindacatoFuturo in Industry 4.0, ADAPT University Press.

73 Gaddi M. (2021), Sfruttamento 4.0. Nuove tecnologie e lavoro, Edizioni Punto Rosso.

74 Leonardi S. (2018), Cambiamenti del lavoro, partecipazione diretta e relazioni 
industriali: i risultati italiani di uno studio europeo, Annali della Fondazione Di Vittorio, 
2017; Garibaldo F., Rinaldini M. (2021), Il lavoro operaio digitalizzato, Il Mulino

75  With the outbreak of the Covid-19 crisis, the Italian social partners played a decisive 
role, signing two tripartite protocols with the government (March 2020 and September 
2021), which were implemented in corresponding legislative decrees which set out a list 
of obligations, duties and recommendations, aimed at averting the risk of contagion at 
work. Further sectoral protocols and company agreements were signed in all branches.
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В колективните трудови договори на всички равнища се признава 
стратегическото значение на продължаващото обучение като 
задължително условие за актуализиране и преквалификация на 
уменията на служителите. То е част от ˝предвиждането на промяната˝, 
което е основна цел в синдикалната стратегия за управление 
на консенсусната промяна. Най-голямото предизвикателство 
очевидно е новата технологична революция чрез все по-широкото 
разпространение на роботиката, дигитализацията, използването на 
алгоритми и работата от разстояние. 

Прякото участие играе значителна роля в специфичното обучение на 
средните и висшите мениджъри от самите компании, които подчертават 
неговата стратегическа стойност по отношение на новата култура 
на индустриалните отношения и УЧР. В някои големи компании тази 
култура се основава на принципите на производствената система на 
Toyota.76

Организация на труда

Колективното договаряне и традиционното представително участие 
играят основна роля в областта на организацията на труда. Емпиричните 
данни обаче показват, че то предоставя най-големи възможности за 
пряко участие.

В приетите от парламента бюджети за 2016 г. и 2017 г. беше въведено 
10% намаление на данъка върху тази част от заплатите, която е 
свързана с повишаване на производителността, при колективно 
договаряне на споразумение за формите на участие в предприятието/
компанията. Те са известни като Организационни схеми за участие 
в иновациите, свързани с проектни групи, целенасочено обучение и 
комуникационни кампании за иновации, или програми за управление 
с участие, които трябва да се разбират като планирана работа в екип, 
интелигентна работа, общност от практики и корпоративни социални 
мрежи. От 2017 г. насам благодарение на тези стимули са подписани 
хиляди корпоративни споразумения.

Дигитализация

Предоставянето на лаптопи, таблети и смартфони, роботи, оптични 
скенери и друго високотехнологично оборудване се превърна в 
обичаен начин, по който компаниите променят организацията на 
работа. Неотдавнашното и нашумяло използване на интелигентната/
дистанционна работа ускори тази тенденция, която обхвана - по 
различен начин - почти цялата работа в офиса и засили загрижеността 
(на колективното договаряне) относно правата за използване на лични 
данни, правото на прекъсване на връзката и за сигурността на уредите. 
Прякото участие спомага за установяване на пряка връзка между 
командата, включена в алгоритмична технология, корпоративната 
йерархия и работниците.

Устойчивост и благосъстояние на работното място 

Така наречените политики за корпоративно благосъстояние 
представляват едно от най-важните нововъведения в колективното 
трудово договаряне в последно време.77Данъчното законодателство 
благоприятства споразуменията, които регулират трансформирането 
на печалбите за предприятието от производителността в непарични 

76 Sai M. (2017), Industria 4.0: innovazione digitale e organizzazione del lavoro, in 
“Quaderni di Rassegna Sindacale”, n. 3

77 Carcano et al. (eds.), 2017; Treu T. (2017), Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni sui 
lavori della Gig economy, in “Lavoro e Diritto”; 367 ss
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стоки и услуги. Като цяло те са насочени към по-голямо благосъстояние 
на работниците чрез осигуряване на съоръжения за подпомагане на 
тяхното здраве, спортни дейности и баланс между професионалния и 
личния живот.

Освен че спестяват средства на предприятията, тези инструменти 
водят до ˝благополучие˝ от производителността и персонализиране на 
възнаграждението.78 Тъй като работникът се присъединява на лична и 
доброволна основа, ролята на представителното участие значително 
намалява в полза на по-директни форми.

Пряко участие и качество на работата: доказателства

Прякото участие като такова рядко се среща в текстовете на 
колективните трудови договори, включително и в тези на ниво 
предприятие. Поради присъщия си неформален характер то рядко 
получава отделно внимание в споразуменията. Инструменти като 
кутиите за предложения, одитите и работата в екип обикновено попадат 
в обхвата на организационния избор на ръководството, по отношение 
на който може просто да се провеждат консултации с представителите 
на работниците в съвместните комитети за организация на труда.

Количествени доклади и качественият анализ съвпадат, като 
подчертават, че правото на информиране и консултиране 
представлява най-разпространената форма на участие и се признава 
и в децентрализираните споразумения. Проучванията на FDV-CGIL, 
основани на извадка от около 1700 текста на споразумения, подписани 
през последните три години, показват, че 43% от споразуменията 
съдържат разпоредби за включване и участие. Прякото участие е 
налице в:

• 1% от тези текстове
• 1,2 % в случаите на въвеждане на нови технологии
• 1% от системите за качество 
• 0,3 % за работа в екип.

Редица проучвания на конкретни случаи обаче са по-окуражаващи79. 
Обикновено това са добри практики в средно големи и сравнително 
известни компании, особено с акцент върху глобалните пазари 
и продуктовите иновации. Например изследванията в областта 
на банковото дело показват подбор на форми на участие, както 
представителни, така и преки, особено работа в екип.80

Проучване на качеството на работата, проведено от Националния 
институт за анализ на обществените политики81, показва, че 26,8 % 
от извадката от местни бизнеси/предприятия използват практики за 
организационно участие и:

• 94.9% предвиждат редовни срещи между ръководството и 
работниците 

• 78.4 % предвиждат споделяне на определени решения
• 69.9 % предоставят инициативи за обучение.

78 Gabrielli G. (2017)

79  Among others, Carrieri M., Nerozzi P. Treu T. (eds.) (2015), La partecipazione 
incisiva, il Mulino; Pero and Ponzellini, 2017; ANPAL (2017), Efficienza, qualità del sistema, 
innovazione, produttività ed equilibrio vita lavoro; Carcano M. et al., 2017; Fondazione 
Unipolis (2017), La partecipazione dei lavoratori nelle imprese, il Mulino; Gramolati A, 
Sateriale G. (eds.) (2019), Contrattare l’innovazione digitale, Ediesse

80 Pero L. (2015), Industry 4.0: tecnologie, organizzazione e ruolo del sindacato, in 
Bentivogli M. et al., SindacatoFuturo in Industry 4.0; ANPAL, 2017.

81 INAPP (2019), I mercati digitali del lavoro. Lavoratori delle piattaforme, Rome
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Предприятията с над 250 служители (42%) са най-активно 
ангажирани. Проучването стига до заключението, че възприемането 
на организационни практики на участие води до ползи както за 
работниците и служителите (по-високо качество на работата), така и 
за работодателите (по-добри резултати), особено в пресечната точка 
с процесите на технологични иновации82.

Полша
Работата, извършена в рамките на първия проект DIRECT, показва, че 
обхватът на участието на работниците и служителите се разширява, 
въпреки че все още има много пречки. Тези бариери могат да бъдат 
културни по своя характер, което означава, че са трудни за премахване 
предвид произхода им от утвърдени модели на социални отношения, 
развивани в продължение на много години. Други бариери отразяват 
форми на управление „отгоре-надолу“, степента, в която се оценява 
съвместното вземане на решения, както и нивото на гласност на 
работниците и служителите.

Прякото участие изглежда се практикува все повече в някои 
сектори и видове предприятия, особено в тези, които зависят от 
високите технологии. Участието, като елемент на управлението, все 
повече се разглежда като фактор, който повишава равнището на 
конкурентоспособност на предприятията, като източник на иновации 
и по-добро използване на човешкия капитал. Проучванията показват 
също, че работниците/служителите, особено най-младото поколение, 
очакват да им се даде известна свобода на действие при изпълнение 
на работата и да се прояви уважение към тях като към овластени 
работници.

Въпреки че законодателството в Полша институционализира 
представителни форми на участие на работниците/служителите, като 
например чрез работнически съвети или чрез синдикати, властите никога 
не са разработвали регулаторни рамки за преки форми на участие83. 
Въпреки това по-широкото полско общество никога не е оказвало 
голям натиск върху правителството с цел въвеждане на подходящи 
разпоредби. Прякото участие не е тема, която привлича вниманието 
в Полша поради съществуващата доминираща икономическа култура. 
Така че участието на работниците/служителите не е на първо място в 
обществения дневен ред.

От друга страна, съществува натиск в подкрепа на общия интерес 
благоприятстващ участието, както на практика, така и на теория. 
Институциите на ЕС, включително и Комисията, последователно 
защитават неговото значение. В рамките на Полша обаче това е оказало 
слабо влияние, когато става въпрос за капацитета за прилагане на 
предложенията на практика, което е донякъде парадоксално, като 
се има предвид продължаващата висока подкрепа на страната за 
членството в ЕС.

Някои синдикати и работодателски организации подкрепени от ЕС, 
са в състояние да осъществят определени проекти, свързани с тази 
концепция за управление. Те до известна степен насърчиха диалога 
и съвместните действия на ниво предприятие между ръководители 
и работници. Пример за това е проект, изпълняван съвместно от 
организациите на работодателите (Business Centre Club) и синдикатите 

82 Canal T., Gualtieri V. (2020), Pratiche partecipative e risultati d’impresa: quando il 
datori di lavoro coinvolge, “Economia & Lavoro”, n. 3.

83 Zybała, A. (2019) Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu 
folwarcznego do podmiotowości, Oficyna Wydawcza SGH, Warszawa:18-21.
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(Forum ZwiązkówZawodowych), който изследва състоянието на 
участието на работниците и служителите, както и организационната 
култура на предприятията. Трудно е обаче да се оцени влиянието на 
този вид дейност върху управленските практики и не на последно място 
върху мащаба на участието като такова.

Все още обаче съществуват много пречки пред прякото участие. 
Критичното измерение изглежда е възприемането на собствениците за 
естеството на частната собственост или собствеността в икономиката 
(или предприятието). Става въпрос за степента, в която се счита, 
че собствениците имат право да упражняват пълен контрол върху 
активите на своите предприятия, а оттам и за степента, в която могат да 
бъдат ограничени правата на другите, когато става въпрос за ползите, 
произтичащи от дейността, свързана с понятието ˝собственост˝.

Този въпрос е от основно значение за ˝правото на собственост˝ 
и дава основание за приетото право да се вземат безусловни 
решения за начина, по който действително се изпълнява работата в 
предприятието.84Такива решения биха изключили всякакво участие на 
работниците в политики или практики, които използват ˝активите˝ на 
предприятието, независимо от формата, която те могат да приемат.

Съществуващата култура на работното място отразява възприемането 
на тези права на собственост сред собствениците, мениджърите и 
дори работниците и служителите. Според проучване, проведено през 
2016 г., само 11,2 % от работниците на възраст между 18 и 30 години, 
които изпълняват рутинни задачи, определено смятат, че трябва да 
имат някакво влияние върху управлението на предприятията/фирмите, 
в които работят, докато други 35,7 % смятат, че това е „по-скоро“ 
вярно. Тези резултати са в рязък контраст с отговорите на други млади 
хора, например в Германия, където 40 % от анкетираните смятат, че 
определено е вярно, че работниците и служителите трябва да влияят 
върху управлението на собствените си предприятия и фирми, а 34,4 % 
попадат в категорията „по-скоро“вярно.85

Количествените изследвания могат да дадат само неопределени 
резултати по отношение на мащаба, в който се практикува участието. 
Най-мащабното проучване е проведено през 2011 г. въз основа на 
извадка от 254 предприятия.86Същевременно авторите са направили 
сравнение между резултатите от полското проучване и показателите 
в десет други държави-членки на ЕС.87Във всички изследвани стопански 
сектори участието се практикува в поне една от шестте различни 
разпознаваеми форми в 79,9% от предприятията, в сравнение с 82% 
от предприятията в частния и публичния сектор във всички изследвани 
държави членки на ЕС. Съавторът на изследването посочва, че участието 
е доста широко разпространено, макар и с ограничен интензитет. 
Като цяло предприятията са прилагали само две форми на участие 
едновременно, а само 7% са осъществявали участие във всичките му 

84 Пак там.

85 Gardawski, J. (2020) ‘Wizje gospodarki dobrze urządzonej młodzieży polskiej i 
młodzieży niemieckiej’, w A Mrozowicki, J Czarzasty (red.), Oswajanie niepewności. Studia 
społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa: 295

86 Research carried out under a project on direct forms of worker participation in 
Poland in comparison with EU-15 Member States, entitled Rodzaje, zasięg i ekonomiczna 
efektywność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej in Polsce na tle starych 
krajów UE. See: Skorupińska, K. (2013) Direct Employee Participation in the Management 
of Polish Companies, Journal of Positive Management, vol. 4, no. 1.

87  Study undertaken in 2011-2012 (Łochnicka), on the basis of a sample of 58 
enterprises based in a single region, among other studies.
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форми.88

Участието се практикува по-често в секторите на услугите в сравнение 
с тези на промишлеността, като особено ниско е нивото му в 
строителството. Най-често то се практикува в сферите:

• Търговия (85%) 
• Институции от публичния сектор (здравеопазване и социални 

грижи, 86,4%) 
• Обществени услуги (85,7 %)
• Банково и застрахователно дело (85,7%).

Участието е най-широко застъпено сред стопанските субекти с 
персонал между 200 и 499 души, а най-голямо (70,6 %) е при тези с над 
500 души. Не е установено формите на собственост да са свързани с 
мащаба на участие на работниците/служителите.

Участието е най-често срещано сред служителите с технически функции, 
а оперативните работници (заети в производството, дистрибуцията, 
транспорта и складирането) участват в по-малка степен. Много по-
вероятно е служителите, които участват, да са ангажирани със сложни 
дейности. Тези, които са заети да изпълняват по-рутинни и повтарящи 
се задачи, са участвали в по-ограничена степен. Участието е по-
широко разпространено сред организациите, в които има по-големи 
изисквания към притежаваните умения и квалификации. Най-висока 
популярност сред шестте форми на участие има индивидуалното 
делегиране на задачи, следвано от консултациите на индивидуално 
ниво.

Според друго проучване реалното ниво на участие остава ниско, тъй 
като произтичащите от това икономически ползи са ясни. В него се 
отбелязва:

... много предприемачи признават, че предпочитат 
централизирана система на управление, тъй като смятат, че 
вземането на решения е в компетенциите на ръководителя, а не 
на работника/служителя.89

Въпреки това степента, в която се осъществява участието в Полша, 
може да се разглежда като недостатъчна, ако се сравни с равнищата в 
такива страни като САЩ, Япония и страните от Западна Европа: 

Изглежда че работодателите все още не се отнасят към своите работници 
и служители като към източници на идеи, които могат да подобрят 
икономическите резултати от дейността на фирмите/предприятията.90

Друга поредица от проучвания под заглавие PracującyPolacy (Работещи 
поляци) също предоставя данни за нивото на участие.91Те се отнасят 
до участието под формата на информационни срещи и консултации 
с работниците и служителите, както и до влиянието, което те могат да 
оказват върху вземането на решения в предприятията. Около 55% от 

88 Skorupińska, (2013) Direct Employee Participation in the Management of Polish 
Companies, Journal of Positive Management, vol. 4, no. 1: 323.

89 Pałubska, D. (2013) Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji 
pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu, nr 4/36: 160.

90 Pałubska, D. (2012) Participative Forms of Work Organization as a Source of 
Intrapreneurship in a Company, International Journal of Business and Management 
Studies, vol. 4, No 1: 65.

91 Work began in 2005 and results published in Polacy pracujący 2006. Further 
research was carried out a year later. Kolejne badania odbyły się in następnym roku; 
http://konfederacjalewiatan.pl/upload/File/2007_09/Pracujacy%20Polacy%202007%20
-   %20raport%20do%20druku.pdf
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работниците/служителите потвърждават, че фирмите, в които работят, 
организират срещи, на които е възможно да се задават въпроси и да 
се правят предложения. Докато 75% от работниците/служителите 
декларират, че участват в консултации на работното място, въпреки че 
признават, че те засягат предимно по-маловажни въпроси, а не значими 
такива.92 Това важи в по-голяма степен за държавните предприятия или 
за предприятията с дял на чуждестранен капитал, отколкото за частния 
сектор: 93

• 46% от работниците/служителите твърдят, че имат влияние 
върху решенията, свързани с техните длъжности и работни места94

• 64% смятат, че техните предприятия подкрепят свободата, 
оригиналността и иновациите

• 76% смятат, че работното им място се характеризира с 
подчиненост и изискване за точно изпълнение на инструкциите, като 
90% от анкетираните са в най-големите предприятия.95

Авторите отбелязват, че гореспоменатите форми на пряко участие по-
скоро предотвратяват монотонността и скуката на работното място, 
отколкото дават възможност за реално съвместно вземане на решения. 
Някои предприятия прилагат методи, свързани с ˝обогатяване˝ на 
работата, което означава делегиране на работниците на правото да 
планират и ръководят задачите, които изпълняват, което предполага и 
повишаване на равнището на отговорност.96

В Таблица 1 са представени резултатите от две проучвания на прякото 
участие:

Таблица 1: Форми на пряко участие в Полша

Форма на участие Дял на 
предприятията, 
които го прилагат

Редовни срещи между работниците/
служителите и техните преки ръководители

63.9

Увеличаване на обхвата на задачите 51.8

Ротация на дейността в рамките на 
заеманата длъжност

50.6

Екипи за решаване на проблеми 39.8

Проектни групи 38.6

Обогатяване на работата 36.1

Проверка на мнението на работниците/
служителите

21.7

Автономни групи 8.4

Групи по качеството 3.6

Източник: Pałubska (2013: 164)

92 Czarzasty, J. (2009) ‘Warunki pracy i kultura organizacyjna’, w: J Gardawski (red.), 
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa: 398.

93 Gardawski, J., Męcina, J., Bartkowski, J., Czarzasty J. (2010) Working Poles and the 
Crisis of Fordism, Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.

94 Gardawski, J. 2007, Pracujący Polacy 2007, Konfederacja Lewiatan, Warszawa: 31.

95 Czarzasty, J 2009, ‘Warunki pracy i kultura organizacyjna’, w: J Gardawski (red.), 
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa: 398.

96 Pałubska, D. (2013) Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji 
pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu, nr 4 (36): 163).
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Заслужава си също така да се цитират и международни проучвания, 
съдържащи се в Доклада за заетостта на ОИСР за 2017 г., които се 
отнасят до качеството на сътрудничеството, отразено в отношенията 
между работниците/служителите и работодателите. Тази ситуация е 
оценена от висши ръководители на предприятия и съответно Полша 
е поставена на 31-во място от общо 38. По-нататъшните изследвания 
потвърждават заключението, че работниците/служителите не са готови 
или не желаят да се занимават с въпросите на своите предприятия, а 
полските ръководители във всеки случай не са твърде склонни да им 
предоставят правомощия за съвместно вземане на решения.97

Третото проучване на Eurofound за европейските дружества от 2013 
г. установи, че преобладаващият вид участие в полските фирми и 
организации е на по-ниско ниво на интензивност (консултиране), 
особено в сравнение със ситуацията в други държави членки на ЕС. 
Единствено в Италия и Португалия има по-ниски нива на участие 
от най-напредналия тип (делегиране). Около 30% от фирмите и 
организациите участват в първото от тях, докато ситуацията е съвсем 
различна например в Швеция, където се отчитат участие до 80%, а в 
Чешката република - почти 60%98

В друго проучване на Eurofound, публикувано през 2020 г. (изследванията 
са проведени през 2015 г.), също се посочват сравнително слаби 
резултати, като за Полша се установява, че почти 40% от работниците 
и служителите работят в организации, в които нивото на ангажираност 
е ниско, докато други 20% работят в предприятия с високи нива на 
ангажираност.

Изследователят Януш Хриневич предполага, че липсата на интерес или 
готовност за участие може да отразява опита с авторитарен стил на 
управление. Наистина, това се отнася за 17-18% от мениджърите.99 И 
все пак това не е единствената причина за липса на готовност и тя може 
да засегне само малка група работници/служители. Изследванията 
не са успели да открият пряка, статистически значима връзка между 
определен стил на управление и готовността за активно участие във 
вземането на решения.

Позицията на социалните партньори

Трудно е да се направи точен анализ на позициите, възприети от 
синдикатите и работодателите, що се отнася до участието. Това важи 
още повече предвид липсата на официализиране на съответните 
позиции, като например декларации или публикации. Въпросите на 
участието не са предмет на колективни трудови договори.

Въвеждането на участието в практиката зависи от решенията, 
които се приемат на дадено работно място, като се вземат предвид 
организационната култура и преобладаващите стилове на управление. 
От друга страна, социалните партньори обикновено реагират 
положително на думата „участие“, тъй като обикновено я свързват с 
въздействието на техните организации върху дейността на работното 
място.

Възприемането на участието зависи, поне отчасти, от възможностите 
за преодоляване на някои пречки, които възпрепятстват въвеждането 

97 Beck-Krala, E. (2008) Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą: nowy sposób 
wynagradzania i motywowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa: 95

98 Further key data worth taking account of are to be found in the Eurofound studies 
from two series – the Working Conditions Surveys and the European Company Surveys.
https://www.eurofound.europa.eu/ op.cit.

99 Hryniewicz, J. (2007) Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa: 164.
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му на практика. Представителите на синдикатите са склонни да 
посочват мениджърите от средния ешелон като постоянно блокиращи 
участието фактори, като се смята, че липсата на желание от тяхна 
страна отразява опасения за загуба на позиция или престиж. Страхът 
изглежда се състои в това, че очакванията на подчинените (например 
по отношение на по-високи заплати и повишения) могат бързо да 
„излязат извън контрол“.

Същевременно представителите на работодателските организации 
изглежда са повлияни от публикации за управление, в които се 
подчертава значението на ръководителите/мениджърите при 
провеждането на политики на приобщаване на работниците и 
служителите, делегирането на работни задачи и т.н. Те също така са 
наясно с културните ограничения, които могат да затруднят или дори 
да направят рисковано прилагането на участието на практика.

Испания
Демократичната епоха, започнала в Испания след смъртта на Франко 
през 1975 г., въвежда цял набор от права и свободи в различни области, 
включително участие в политическия, социалния и икономическия 
живот, което представлява основна тема на новото гражданско 
общество.100 Испанският модел на участие на работниците се основава 
на колективното представителство на интереси, признато на различни 
регулаторни равнища: конституционно право, трудово право, закони 
за колективното договаряне и дори закони за предотвратяване на 
професионалните рискове. По-долу са представени основните 
елементи, пространства и съдържание, свързани с прякото участие на 
работниците и служителите в рамките на испанския модел на участие.

Конституционна рамка и трудово право

В конституционната рамка е предвидено, че:

Публичните власти ефективно насърчават различните форми на 
участие в дружествата и насърчават кооперативните дружества 
чрез подходящо законодателство. Те също така създават средства 
за улесняване на достъпа на работниците до собствеността върху 
средствата за производство101

Както и в други европейски страни, участието на работниците е 
свързано с представянето на интересите в системата на трудовите 
отношения, основана на конфликти и компромиси между ръководството 
и работниците. Трудовото законодателство не ограничава 
съществуването на различни форми на участие, тъй като всяка форма 
на участие съдържа потенциал за сътрудничество и конфликт.102

Испанският модел на представителство е двоен модел, основан на общо 
за всички работници и служители представителство (работнически 
съвети и делегати) и синдикално представителство (синдикални секции 
и делегати). За разлика от други, при които има диференциация 
на функциите, испанският модел възприема смесена формула на 
легитимност при колективното договаряне. По този начин той признава, 
че

...легитимността за договаряне на споразумения в предприятието 
или на по-ниско ниво се споделя от работническите съвети и 

100 Aparicio, J. and Baylos, A. (1992): Autoridad y democracia en la empresa. Ed. 
Trotta. Fundación 1º de Mayo.

101 Spanish Constitution, 1978; Article 129.2 https://www.boe.es/legislacion/
documentos/ConstitucionINGLES.pdf

102  Aparicio and Baylos (1992).
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синдикатите, въпреки че първите се ползват с преференциална 
легитимност, когато дадено споразумение засяга всички 
работници в предприятието.103

И двете форми на представителство имат сходни правомощия (в 
съответствие с Конвенция 135 на МОТ относно представителите на 
работниците, 1971 г.). Единните/унитарни представители (работнически 
съвети и делегати на работниците) имат право да преговарят, да 
информират и/или да се консултират, да наблюдават и контролират, 
както и други правомощия (член 64 от Устава на работниците). 
Представителите на синдикатите (синдикалните делегати) имат право 
да получават същата информация и документация, която предприятието 
предоставя на унитарните представители в предприятия с повече от 250 
работници. Те също така имат право да присъстват (и да се изказват, 
но не и да гласуват) на заседанията на работническите комитети и 
вътрешните органи по въпроси като здравословни и безопасни условия 
на труд и да бъдат консултирани от компанията преди приемането на 
колективни мерки (член 10, параграф 3 от Закона за синдикалната 
свобода).

За да се разбере обхватът на прякото участие на работниците и 
служителите в испанската правна рамка, първо трябва да се разберат 
нивата или степените на участие, които се признават. Според закона 
съществуват две основни нива на участие:

а) ниво на информиране и консултиране, при което се споделя 
информация и се задават въпроси (с по-голяма или по-малка 
интензивност);

б) ниво на участие в процеса на вземане на решения, наблюдение 
и/или контролни органи в съответствие с европейската рамка.104

Равнища на участие на работниците

Информирането и консултирането изискват от работодателя и 
представителите на работниците да действат ̋ в дух на сътрудничество˝, 
като вземат предвид ˝интересите както на предприятието, така и на 
работниците˝ (член 64.1 от Устава на работниците). Това не включва 
ситуациите, в които работническите представители защитават 
интересите на работниците, например по въпроси като изплащането 
на заплати, изплащането на социалноосигурителни обезщетения 
(член 29.4) или уведомяването за прекратяване на трудовото 
правоотношение по причина (член 52). Както вече беше споменато, 
докато някои от правата по информиране и консултиране са свързани 
с правото на представителство в областта на колективното договаряне 
и синдикалната дейност, други попадат в обхвата на правата на 
участие.

Законодателството е определило това участие в предприятието, 
като е признало редица права за информиране и консултиране, 
разпределени между различните представителни органи, които по един 
или друг начин поемат правомощието да предоставят информация, 
било то активно или пасивно. Когато е налице пасивно предоставяне 
на информация, представителният орган се превръща в обикновен 
получател на информацията, като например на:

• Икономически и финансови аспекти на компанията

103 Galiana, J. M. and García, B. (2003): “La participación y representación de los 
trabajadores en la empresa en el modelo normativo español”, en Revista del ministerio 
de trabajo y asuntos sociales, Vol. 43. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

104 Castro, M. A. (2014): “Participación de Los Trabajadores En La Empresa.” Revista 
Del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (108):319–54.
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• Наемане на персонал, 
• Дисциплинарни правомощия и тежки простъпки
• Отсъствие от работа
• Въпроси, свързани с превенцията срещу професионален риск 
• Изплащане на заплатите
• Социалноосигурителни обезщетения
• Функционална и географска мобилност
• Промяна на условията на труд
• Прехвърляне на предприятия
• Периоди на консултации
• Колективни уволнения105

Активното предоставяне на информация включва събрания и срещи с 
работниците. Различни нива на участие могат да бъдат идентифицирани, 
когато има едновременно предоставяне на информация и консултации. 
На едното ниво е налице предоставяне на информация от работодателя 
към представителя(ите) на работниците, който(които) може да изготви(ят) 
доклад, преди работодателят да изпълни определени решения. Такъв 
доклад може да включва:

а) Организацията на труда в предприятието: преструктуриране 
на работната сила, намаляване на работното време, промени в 
съоръженията, планове за професионално обучение, създаване на 
системи за бонуси и стимулиране и оценка на изпълнението, системи за 
организиране и контрол на работата; съдебни (юрисдикционни) искове 
по въпроси, свързани с професионалното прекатегоризиране; 

б) промяна в правния статут на компанията/предприятието.106

В никакъв случай не съществува възможност за налагане на вето 
върху решенията на компанията, които са в сила дори при липса на 
споразумение.
Второто ниво включва участие в органите за вземане на решения в случаите, 
когато се изисква по-висока степен на участие, както е признато в Закона 
за предотвратяване на професионалните рискове (Ley de Prevención de 
RiesgosLaborales, LPRL). Законът признава правото на консултация преди 
вземането на решения, които засягат планирането и организацията на 
работата и въвеждането на нови технологии, от гледна точка на тяхното 
въздействие върху здравето и безопасността на работниците. Степента 
на участие е по-голяма при тези видове консултации, тъй като законът 
признава правото на работниците да си сътрудничат с ръководството за 
подобряване на мерките за предотвратяване на професионалния риск.
Следователно работниците имат право да участват в решаването 
на въпроси, свързани с превенцията на професионалните рискове 
в предприятието (член 34 от LPRL), което е различно от правото на 
консултиране (член 33 от LPRL). Законът постановява, че работниците 
могат да участват в изготвянето, изпълнението и оценката на плановете 
и програмите за превенция на риска в предприятието. Те могат също 
така да насърчават инициативи за въвеждане на методи и процедури 
за ефективна превенция на риска, като правят предложения до 
предприятието за подобряване на условията или за отстраняване на 
недостатъците (член 39, LPRL). С тях трябва да се провеждат консултации 
и по други дейности, които биха могли да имат съществено въздействие 
върху здравето и безопасността на работниците (напр. обучение).
В обобщение може да се каже, че съществуват две основни форми на 
индивидуално и групово участие: консултиране, при което ръководството 

105 Тази част се позовава основно на Castro (2014).

106 Galiana and García (2003).
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насърчава служителите да изразяват мнението си по различни въпроси, 
свързани с работата, но си запазва правото да взема окончателни 
решения; и делегиране, при което на работниците се предоставя по-
голяма свобода на действие и отговорност при организирането и 
изпълнението на работата.

Области на пряко участие 

Испанските трудови отношения позволяват развитието на нови форми 
на участие в рамките на колективното договаряне. Те включват 
участие в определени области, които повишават нивото на участие 
на работниците в предприятието, като го насърчават чрез съвместни 
комитети или достъп на работниците до управителните органи на 
предприятието. В повечето случаи правата на работниците за участие 
в предприятието се упражняват чрез техните представителни органи.
Правото на работниците да участват в плана за превенция на 
професионалните рискове в предприятието е включено в Закона за 
превенция на професионалните рискове (LPRL) от 1995 г. Един от 
основните принципи на превантивната дейност е, че работниците 
имат право да участват при обсъждането ˝по всички въпроси, засягащи 
безопасността и здравето при работа˝. Работниците имат право да 
правят предложения на работодателя и на органите за участие и 
представителство относно начините за подобряване на равнището 
на защита на здравето и безопасността на работното място (член 18, 
параграф 2, LPRL).
В този случай правата на работниците за участие са двустранни 
(член 34, LPRL). От една страна, отделните работници имат законно 
право да участват във всички въпроси, свързани с превенцията на 
риска на работното място, а от друга страна, съществува колективно 
измерение, което гарантира участието на работниците чрез техните 
представители.107Целта на това двойно измерение е да обхване 
предприятия с различна големина. Прякото и индивидуалното участие 
на работниците се прилага по-широко за малките предприятия (до 
шест работници), докато непрякото, колективното и представителното 
участие е по-подходящо за по-големите предприятия (над десет 
работници).108

Работниците имат също така правото да бъдат консултирани и да 
участват пряко по въпроси, свързани с превенцията на риска, без 
да се засяга създаването на система за участие чрез представители 
на синдикатите и други специализирани органи. Това право на 
работниците на пряка консултация е един от малкото случаи, в които 
трудовото законодателство урежда прякото участие на работниците. 
Въпреки това LPRL не установява никакви правила за тази процедура 
на пряко консултиране, която следователно може да се прилага по 
много различни начини. Събранието е един от тях, но не единственият. 
Целта на пряката консултация не е работниците да формират мнение 
на мнозинството, а да им се даде възможност да изразят мнението си 
и да повлияят на процеса на вземане на решения от работодателя.109

107 Prieto, A. (2009): “El reforzamiento del derecho de participación de los 
trabajadores en las actividades preventivas de la empresa”, en Revista Universitaria de 
Ciencias del Trabajo. 10/2009. Universidad de Valladolid.

108 García Miguelez (2009): “La participación de los trabajadores en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales”, in Pecvnia: Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad de León.

109 Valdés Dal-Ré, F. (1996): “La participación de los trabajadores en la ley de 
prevención de riesgos laborales”. Derecho y Salud, Vol. 4 Julio-Diciembre. Asociación 
Juristas de la Salud.
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Глава 4
Технологични промени чрез пряко участие: опит и 
примери за добри практики от шестте страни партньори

В предприятията в Европа се прилагат и използват много форми 
на нови технологии, които са обект на множество проучвания и 
изследвания, както и тяхното въздействие върху професионалния живот 
на европейските работници.За целите на настоящия проект DIRECT II 
обаче определението за нови технологии е изведено от определението, 
използвано от Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), и се фокусира върху технологиите, 
които оказват въздействие върху организацията на труда, работните 
практики и местата на работа, както и върху сигурността на работните 
места във всички сектори на производството и услугите - автоматизация 
и дигитализация (вж. глава 1).

Както е посочено в Глава 1, автоматизацията се определя като 
заместване на човешкия принос с машинен, а дигитализацията - като 
преобразуване на физически обекти и документи в битове и обратно. 
Битовете в този случай се отнасят до най-малката единица цифрова 
информация (или данни) в компютъра, която има икономическа 
стойност и е предназначена за съхраняване на данни и изпълнение на 
инструкции. 110

Съществува и трето технологично измерение - платформена 
технология, която представлява използването на цифрови алгоритми 
за организиране на икономически транзакции, като например услуги 
за доставка, отдаване под наем и форми на таксиметрови услуги. За 
целите и фокуса на настоящия проект тази трета форма на нова 
технология не беше изследвана.

Според поредицата от проучвания на Eurofound „Дигитална ера“ 
(Digital Age) основните пречки пред въвеждането на нови технологии са 
свързани главно с автоматизацията и роботизацията в промишлените, 
производствените сектори. Въпреки това, както в сектора на услугите, 
така и в производствения сектор, автоматизацията е технология, която 
има потенциала да губи работни места, но също така и да създава нови 
работни места, не непременно със същата работна сила.

В сферата на производството новите технологии могат да доведат 
до премахване на ръчните операции и заместването им с операции 
по наблюдение и машинно управление, което води до търсене на 
специализирани, висококвалифицирани в областта на цифровите 
технологии работници, като например мехатронни инженери и 
специалисти по бази данни.

В секторите на услугите работните задачи от много десетилетия се 
изместват от ̋ интелектуален˝ принос и ̋ хартиени записи˝ към цифрово 
съхранение на информацията и съответно към предоставяне на повече 
услуги на обществеността по електронен път.

Неотдавнашен анализ на промените в трудовите задачи през 
последните 20 години разкрива, че в сектори като финансовото 
посредничество, недвижимите имоти, отдаването под наем, 
стопанските дейности и публичната администрация се наблюдава 
значителен и последователен спад на задачите, включващи 

110 Eurofound (2018) Automation, digitalisation and platforms: Implications for 
work and employment European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions,  (Luxembourg 2018)
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външно социално взаимодействие (с клиенти).111

Тези промени оказват въздействие върху трудовите правоотношения 
и социалния диалог чрез евентуално разминаване между 
висококвалифицираните работници и тези, които не притежават 
необходимите умения, за да бъдат в крак с променящите се изисквания 
на новия цифров пазар на труда. Също така въпрос за евентуален 
спор е как ще се разпредели между работната сила и предприятието 
очакваното повишаване на производителността, произтичащо от 
новите технологии.

Освен инвестициите в технологичния ˝хардуер˝ и ˝софтуер˝ това е 
предизвикателството пред традиционните работни места, културата на 
работното място и условията на труд. Необходими са споразумения и 
инвестиции в обучение за придобиване на умения, за да се осигури на 
съществуващите служители способността да се адаптират към новата 
организация на труда, което ще бъде от съществено значение за 
оправдаване на инвестициите. Друга важна причина, която се посочва 
за преминаване към по-голяма автоматизация в производствените 
предприятия, е намаляването и, ако е възможно, премахването на 
злополуките на работното място и подобряването на здравето и 
безопасността на служителите.

Въпросът, който си задаваме е как с тези предизвикателства пред 
икономиката на ЕС участващите предприятия в дванадесетте казуса 
по проекта DIRECT II се вписват в промените на работното място, 
произтичащи от дигитализацията и автоматизацията на работните 
места.

Изчислено е, че в тези дванадесет предприятия работят приблизително 
23 000 работници и служители.

Производствени предприятия

От дванадесетте казуса шест могат да бъдат определени като 
˝производствени˝ предприятия в секторите металообработка, бяла 
техника и бои, и в производството свързано със здравето - фармацевтика, 
химикали и медицински изделия. Всички тези предприятия са въвели 
автоматизация през последните години.

Що се отнася до първата група, в Италия компанията Electrolux, която 
произвежда бяла техника и домакински уреди, има традиции в участието 
в своите заводи, включително пряко участие. В петте големи обекта на 
компанията работят приблизително 5 000 работници. Проучването на 
конкретния случай по проекта беше проведено с интервюта с някои 
национални и регионални служители на компанията, включително 
целенасочен семинар, в който участваха мениджъри и някои 
представители на работниците от завода Ломбардия в Соларо. Този 
производствен сектор традиционно е бил процес на поточни линии, 
като акцентът е бил върху работниците, от които се е изисквало да 
работят по повтарящи се задачи, което често е водело до наранявания 
и мускулни напрежения. През последните години се наблюдава 
преминаване към роботизация и автоматизирани производствени 
системи, което води до по-добри условия на труд и по-малък натиск 
върху работниците на поточни линии.

Компанията вече делегира контрола върху

111  Eurofound (2020) Game-changing technologies: Transforming production and 
employment in Europe European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound), (Luxembourg 2020). Also How computerisation is transforming 
jobs: Evidence from the Eurofound’s European Working Conditions Survey  Bisello M, 
Peruffo E, Fernández-Macías E and Rinaldi R; European Commission, (Brussels 2019)
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• Безопасността
• Качеството
• Счупвания/щети
• Контрол, включително разпознаване и докладване на 

„необичайни“ условия
• Вътрешни одити за проверка на условията и поддръжката на 

работните места/работните зони.
В Сузегана компанията инвестира 130 млн. евро в нова автоматизирана 
линия за сглобяване, която според изчисленията ще намали с 51% 
ръчните задачи на работниците. За да работят с тази нова поточна 
линия, на работниците ще бъдат предоставени електронни таблети, 
които ще им помагат в работата с тази нова технология, като например 
да комуникират с роботизираните системи и с колегите си на смяна.
Инсталирането на тази нова полуавтоматична линия за сглобяване ще 
осигури работните места на 1 500 работници.

Групата Stellantis в Полша (в резултат на сливането на FCA Group и 
Peugeot Group)е компания за производство на автомобили, създадена 
от сливането на компаниите Fiat и Chrysler, но сега в световен мащаб 
обхваща широк спектър от автомобилни марки.112 През 1992 г. полската 
Fiat Group, която работи по лиценз от 1965 г., е приватизирана. Към 
момента на приватизацията в това държавно дружество работят 16 000 
работници, но в рамките на десет години те намаляват до 3 000.

Сега в рамките на Grupa FCA Poland има три основни завода, 
включително завода в Тихи, където се сглобяват автомобили. През 2002 
г. са въведени 800 робота за нова автоматизирана линия за сглобяване 
на нова гама автомобили Panda.Целта на тази автоматизация е да се 
˝освободят˝ служителите от ръчния процес на сглобяване, но те ще 
останат отговорни за контрола на това роботизирано сглобяване.
Например ръчното заваряване (2 500 заварки на шаси) е премахнато 
с въвеждането на роботизирано прецизно заваряване, без възможност 
за ˝човешка грешка˝.

Подобен напълно автоматизиран процес беше въведен в бояджийския 
цех и в производствената зона за монтиране на тежки части, като 
например монтиране на седалки и завинтване на колела. Общо в 
тези три зони е имало над 2000 работници, чиито работни места са 
автоматизирани. Те обаче биват пренасочени към други свързани 
задачи, така че не е имало загуба на работни места. Въведени са и 
редица други технологии, като например триизмерно принтиране 
за производството и обработката на шенкели и производството на 
автомобилни двигатели.

Тези нови технологии са въведени в сътрудничество между италианския 
мениджмънт и полските синдикати - договореност, произлизаща 
от производството на световно ниво (WCM), наречена съвместно 
създаване, която включва работната сила във вземането на решения, 
като например организационни промени, промени в условията на труд 
и нуждите от обучение. Въпреки това, в рамките на метода WCM от 
работниците се очаква ежегодно да предоставят редица предложения за 
рационализиране на производството и подобряване на ефективността 
- процеса кайзен. Тази система се подкрепя от синдикатите, като се 
подпомага рационализирането на кайзен, така че работниците да 
се чувстват комфортно с концепцията, като се гарантира, че всички 
икономии от дадено предложение и авторство се признават.

Във Volkswagen Познан (Полша) съществува система за участие на ниво 

112 Включително Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, 
Maserati, Peugeot, Opel и Vauxhall.
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завод, поне частично произтичаща от разпоредбите на така наречената 
Харта на трудовите отношения. Управителният съвет на корпорацията 
подписа тази харта през 2009 г. заедно с няколко други структури, като 
Европейския и Световния работнически съвет на фирмата и бившата 
Международна федерация на металоработниците (IMF), която вече е 
част от Индъстри-ол.113

Подписването на този документ се състоя на годишната среща на 
Световния работнически съвет и на Управителния съвет на концерна.114 
Концернът Volkswagen AG е първото предприятие от автомобилната 
индустрия в света, което има действащо споразумение от този тип.115

Разпоредбите на Хартата се отнасят до три вида права на работниците 
- на информиране, на консултиране и на съвместно вземане на 
решения. Областите, в които тези права могат да бъдат упражнявани 
(и прилагани) са посочени в документа. В същото време правото 
на работниците на съвместно вземане на решения е придружено 
от разпоредба за съвместна отговорност за взетите решения и 
следователно за предприятието и неговата работна сила, разглеждани 
като цяло.

Хартата включва също така разпоредби относно синдикалните 
организации на ниво предприятие, за които се приема, че имат право на 
съвместно вземане на решения относно системата за възнаграждения. 
На практика всяка промяна в таблицата на възнагражденията и 
бонусите трябва да се договаря със синдикатите, като промените могат 
да се въвеждат само със съгласието на двете страни.

Предвиждат се различни форми на контакт между работниците и 
техните преки ръководители, както и с по-високите нива на управление. 
Според председателя на синдикат ˝Солидарност˝ служителите имат 
много възможности да осъществят тези контакти. Те могат да участват в 
ежегодния симпозиум, на който ръководството на дружеството в Познан 
се възползва от възможността да информира целия персонал за 
производството, финансовото състояние и всички въпроси, свързани 
с персонала. Освен това два пъти годишно се провеждат срещи на 
ниво различни заводи на фирмата, които дават възможност на всеки 
служител да се свърже с тях. Освен това се провеждат ежеседмични 
срещи, на които се разглеждат ежедневните проблеми на служителите, 
както и социални въпроси. 

На ниво отдел синдикатът също така организира сесии с въпроси и 
отговори, както и по-локализирани срещи във връзка с пръскането, 
монтажа, контрола на качеството и др. Друг аспект на участието 
включва каналите за комуникация на ръководството и не на последно 
място бюлетина на завода. Освен това всяка година служителите 
получават анонимен въпросник за попълване. На практика около 90% 
от работещите участват в това проучване. Въпреки това, има едно 
твърдение, според което въпросите са много общи по своя характер.

Metallurgy Foundry (Металургичната леярна) в Испания е семейно 
предприятие, основано през 1911 г., въпреки че в продължение на 
десет години е било чуждестранна собственост, съсредоточена върху 
автомобилната индустрия.От 2007 г. отново е семейна собственост, 
но вече се е разраснала с дъщерни дружества в ЕС, Далечния изток, 
Южна Африка и САЩ.Годишният оборот на предприятието е 70 млн. 
евро, а в един обект в Испания (в страната на баските) работят 
200 души, разпределени 50/50 между работниците в цеха и офис/

113 https://volkswagen-poznan.pl/en/responsibility/employees

114 https://volkswagen-poznan.pl/pl/odpowiedzialnosc/pracownicy

115 https://porscheinterauto.pl/assets/download/normy-spoleczne.pdf
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административния персонал.В пиковите моменти на производството се 
наемат и временни работници.

Работната сила е представена от четири синдиката и трудовите 
отношения се считат за добри, като има активен работнически 
съвет, който заседава всеки месец. Колективните трудови договори 
се договарят на всеки три до четири години. След заседанията на 
управителния съвет, които се провеждат три пъти годишно, всички 
служители се информират за бизнес данните, стратегическите планове 
и други важни въпроси чрез срещи в малки групи от 15 до 20 служители. 
Комитетът по здраве и безопасност също е важен форум за диалог и е 
разработил План за равенство.

Прякото участие (ПУ) е постоянен начин на работа, като служителите 
участват в:

• Изготвяне на стратегически планове
• Самоуправляващите се екипи на отделите провеждат ежедневни 

работни срещи 
• Разпространява се седмичен електронен бюлетин
• Телевизионни екрани, разположени в целия завод, които се 

използват за показване на съобщения, документи или коментари
• План за мониторинг прави преглед на всички тези форуми за 

участие, за да се оцени дали функционират ефективно.
Ръководството се ангажира с прозрачно споделяне на информация 
за бизнес политиките на компанията, свързани с устойчивостта 
на компанията и работните места. То е отворено за предложения и 
коментари от страна на синдикатите и тяхното участие в различни 
аспекти на стратегията на ПУ. Това е довело до „добри“ отношения, 
с по-малко спорове, което улеснява постигането на споразумения и 
подобрява благосъстоянието на работната сила.

Съществува и доброволна схема за финансово участие на служителите, 
като акционерното участие в дружеството е разпределено между 
семейството на собственика (70 %) и 50 работници, които са се 
подписали за закупуване на акции (30%). На всеки три години се 
предлагат нови опции за дялово участие на работниците, които трябва 
да са работили поне две години, за да се възползват от това.През 
последните 15 години около 20-30% от печалбата на компанията се 
споделя с работниците.На работниците е предоставено и обучение 
по икономическа грамотност, което им помага да разбират и тълкуват 
финансовите отчети на компанията, което също насърчава ПУ.

През последните години компанията постепенно въведе автоматизация 
и роботизация, като по този начин се отдалечи от физическия труд, 
което доведе до преквалификация на работниците в леярната. Тази 
промяна беше предприета чрез консултации със засегнатия персонал 
и споделяне на получените печалби (ако има такива) или чрез схемата 
за акционерно участие, или чрез споразумение за разпределение на 
печалбата.

Мнението на управляващия орган е, че ПУ и въвеждането на технологията 
за автоматизация са довели до повишаване на квалификацията, 
устойчиви работни места, повишена мотивация и ангажираност на 
работната сила.

Компании, свързани със здравето

Българската фармацевтична компания Софарма, създадена през 
1933 г. От 1946 г. тя е държавна компания и е приватизирана през 
2000 г. Тя е част от група от 7 компании, собственост на група български 
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инвеститори и акциите ѝ се търгуват на Българската фондова борса. 
Компанията е регистрирана и на Варшавската фондова борса.

Седалището на компанията се намира в София и тя има три производствени 
предприятия в цялата страна, в които работят почти 2000 работници.
Компанията има стабилна и дългогодишна история, устойчив бизнес и 
визия за бъдещото си развитие, осигуряваща сигурност на заетостта.
Следователно, тя има добра работна среда, която е създала устойчива 
и безопасна среда за здравето и безопасността на служителите си. В 
това предприятие от много години се използват традиционни форми на 
комуникация, като срещи с ръководители и/или мениджъри на средно 
ниво; срещи преди смяна; инструктажи за здраве и безопасност; кръгове 
по качеството и др.

През 2004 г. Софарма получи сертификат за добри производствени 
практики (ДПП), а през 2005 г. - за добри дистрибуторски практики (ДДП). 
През 2007 г. Българската фондова борса инициира приемането на 
Националния кодекс за корпоративно управление, към който Софарма 
също се присъедини.

В продължение на петнадесет години компанията инвестира в нови 
технологии, като например:

• Автоматизация на производствените процеси
• Използване на електронни комуникации
• Интранет
• Нов софтуер.

През последните години бяха въведени нови форми на организация на 
труда, включително работа в екип и ротация на работните места. Заедно 
с технологичните промени те доведоха до подобряване на отношенията 
на работното място и през последните години не са регистрирани 
сериозни конфликти в областта на индустриалните отношения.

Освен това в компанията се използва дигитализация под формата на 
вътрешни комуникации, които държат служителите информирани за 
всички важни въпроси, свързани с бизнеса, например:

• Актуализирани данни за производството и продажбите
• Финансовото и икономическото състояние
• Планове за развитие на бизнеса
• Организационни и структурни промени.

Кипърската фармацевтична компания Medchemie, основана през 1976 
г., е водещият фармацевтичен производител в Кипър. Понастоящем тя 
е една от водещите генерични фармацевтични компании в световен 
мащаб, в която работят почти 1900 служители, (950 от които в Кипър), 
и която осигурява 28% от износа на страната.Като цяло трудовите 
отношения в компанията са добри, като синдикатите играят ключова 
роля за индустриалния мир. Налице е и ефективен процес на вътрешни 
комуникации, като се използват всички традиционни канали за 
комуникация и обмен на информация. Основните теми, които се засягат, 
са свързани с технологиите и организационните промени, здравето и 
безопасността и корпоративната социална отговорност.

Както мениджърите, така и представителите на синдикатите са 
съгласни, че в компанията съществува култура на доверие, която води 
до конструктивни отношения и това се потвърждава от редовните 
вътрешнофирмени проучвания, провеждани на всеки няколко 
години. Съществува и ангажимент за сигурност на работните места за 
служителите.

Прякото участие не е характерно за трудовите отношения, като и 
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работниците и служителите, и мениджърите твърдят, че естеството на 
дейността и производството ограничават гъвкавостта, необходима за 
ПУ. Дружеството е строго регулирано, без възможности за отклонение 
от изискваните стандарти. Управляващият орган работи за включване 
на работниците и служителите, където е възможно и когато аспектите 
на бизнеса позволяват участие им, като например

• Системи за управление на изпълнението, които се предлага 
да се въведат.Предвижда се това да доведе до подобрения, които 
допълнително ще повишат качеството на работа.Те ще включват 
обратна връзка от работниците и служителите, ще им позволят да 
определят собствените си цели, да организират срещи директно със 
своя ръководител/мениджър.Предвижда се също така служителите да 
оценяват своя ръководител/мениджър анонимно.

• Участие в комитети: работниците и служителите участват и имат 
активна роля в редица вътрешни комитети, като например Комитета по 
околна среда. Тези комитети се вписват в ангажиментите на компанията 
в областта на корпоративната социална отговорност.
Всяко такова участие на работниците и служителите обаче е ограничено 
до консултации, без възможност за делегиране на права за вземане на 
решения.

През последните десетилетия, с развитието на бизнеса са въведени 
нови технологии, като например:

• Автоматизация
• Компютърен хардуер и софтуер
• Комуникации.

Работниците са участвали във въвеждането на тези нови технологии и 
ръководството и синдикатите са съгласни, че те са имали положително 
въздействие върху работната сила, като са повишили квалификацията 
и са подобрили стандартите за здраве и безопасност. Работниците 
оценяват положително това развитие, тъй като са имали възможност да 
придобият нова квалификация, да имат по-безопасно работно място и 
да подобрят благосъстоянието си. Въвеждането на новите технологии е 
довело и до увеличаване на заетостта.

Както ръководството, така и представителите на синдикатите 
са единодушни, че новите технологии са оказали положително 
въздействие върху работниците, организацията на труда, стандартите 
за безопасност, по-доброто здраве и благосъстояние. Работниците 
също така са имали възможност да придобият нови квалификации и 
умения.През последните години новите технологии са довели и до 
увеличаване на заетостта.

Свързано производствено предприятие е Medical devices company 
(компанията за медицински изделия), базирана в Ирландия.116 Това е 
МНК с обекти в Европа, Близкия и Далечния изток. В завода на компанията 
в Ирландия, който беше заплашен от закриване през 2007-2008 г., 
работят 1600 души. След изпълнението на оздравителна програма, 
договорена със синдикатите, в резултат на която предприятието намали 
разходите и извърши 150 доброволни съкращения, бяха направени 
инвестиции в нови високоскоростни автоматизирани технологии, нови 
производствени системи и нови производствени линии, които направиха 
завода високо конкурентен.

В сравнение с други предприятия в компанията,това предприятие 
изпадна в конкурентни затруднения и от собствениците му се 

116 This enterprise has agreed to participate in the DIRECT II project on the basis of 
anonymity.
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изискваше да направят икономии. След проучване, подкрепено 
както от управляващия орган, така и от синдикатите, от Комисията 
за отношенията на работното място бяха направени препоръки за 
икономии и преструктуриране. Имаше два основни резултата от плана 
за оцеляване - 150 доброволни съкращения и това, че Институтът IDEAS 
ще работи с мениджърите и синдикатите за въвеждане на иновации 
на работното място, като през 2016 г. беше подписано официално 
споразумение за прилагането му. В резултат на неговото прилагане 
официалното беше предоставено акредитирано обучение на всички 
работници, които желаеха да участват в него, като по този начин се 
набра инерция за обучение на цялата работна сила.

В резултат на въвеждането на иновация на работното място работниците 
вече активно участват в идентифицирането и отстраняването на 
производствени проблеми в своите работни зони. Също така се 
сформират работни екипи, които проучват проблемите, вземат решения 
за тяхното отстраняване и/или правят препоръки, които се подкрепят 
и изпълняват, като по този начин се елиминират подобни проблеми. 
За да подпомогнат тези действия, компанията вече е създала вътрешен 
отдел, който да улеснява дейностите по решаване на проблеми.

Работниците считат, че в предприятието има чиста и безопасна среда за 
работа, с добро заплащане и условия, договорени чрез синдикатите. То 
има история на дългосрочна заетост, тъй като някои от по-възрастните 
работници никога не са работили другаде, а новите попълнения желаят 
да получат работа в предприятието.

В резултат на успеха на договорения план за възстановяване, изготвен 
с посредничеството на WRC, предприятието е направило значителни 
инвестиции в обекта, като е разширило производствения си капацитет 
и размера на дейността си. Бяха въведени нови автоматизирани 
високоскоростни технологии, с нови производствени системи, нови 
производствени линии и автоматизирани проверки, които доведоха 
до голямо увеличение на продуктите с по-висока спецификация. 
Въвеждането на всички тези нови технологии доведе до повишаване 
на квалификацията на работната сила и до постоянно изискване 
за допълнително обучение. Всичко това гарантира сигурността на 
работните места на работниците и служителите.

За да се постигне това, на работниците беше предоставено интензивно 
обучение, което доведе до акредитирани квалификации и необходимата 
преквалификация за новите производствени линии. Всичко това доведе 
до сигурност на работните места за съществуващата работна сила и до 
значително увеличение на заетостта до 1600 души, което е значителен 
ръст след съкращенията на работната сила преди десет години.

Вторият ирландски казус разглежда промените в малка производствена 
компания, Fleetwood Paints.И тази компания, в която работят 150 
работници, е сериозно засегната от икономическата и финансова 
рецесия преди десет години.Тя приема две стратегии за оцеляване: 
първо, търси и придобива нови експортни пазари в Западна Африка 
и второ, въвежда промяна в отношенията на работното място, със 
споразумение за нов подход на управление с участие.

Това включваше въвеждането на иновации на работното място, за да 
се промени културата на компанията, лошите вътрешни отношения 
и предизвикателствата в производството. Имаше много скептицизъм 
както сред мениджърите, така и сред работниците.Все пак основното 
˝предимство˝ беше възможността работниците да получат шестдневно 
структурирано обучение, което да бъде официално акредитирано 
- много от неквалифицираните/полуквалифицираните работници 
нямаше да имат такава официална квалификация.
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Обучението доведе до премахване на съществуващите бариери между 
мениджърския екип и работната сила, в резултат на което се промени 
старият враждебен климат в индустриалните отношения. Докато по-
утвърдените, по-възрастни мениджъри трудно приеха промяната, по-
новите, по-млади мениджъри от средния/надзорен ешелон бяха по-
спокойни за тези нови начини на работа, което спомогна за промяната 
на фирмената култура. Новата и безопасна среда на участие 
осигурява безопасен форум за разглеждане на всякакви проблеми на 
работниците и бизнеса. Общоприето е мнението, че този нов подход 
за иновации на работното място е допринесъл за подобряване на 
конкурентоспособността и бизнеса на компанията.

Поради успеха на компанията, през последните години тя изгражда 
ново производствено звено. За проектирането на това ново съоръжение 
е създаден съвместен комитет, състоящ се от ръководителя на проекта, 
ръководителя на производството, лабораторните работници и 
производствените оператори. Този комитет определи ˝отпечатъка˝ на 
новото звено, разположението на машините, реши въпроса за достъпа/
изхода за мотокари и други мобилни машини, както и разположението, 
прозорците и осветлението на лабораторията там.Този подход използва 
експертния опит на всички нива на служителите, като по този начин 
сведе до минимум евентуални проблеми на по-късен етап.

Тъй като този подход се оказа успешен, той беше използван и при 
разработването на съпътстващ склад за съхранение на увеличената 
продукция, който ще разполага с модерни технологии за съхранение 
на инвентара, поръчки и технологии за ̋ гласово набиране˝ на поръчки.

Телекомуникации

През последните десетилетия този сектор претърпя големи технологични 
промени, особено след появата на мобилните комуникации през 80-
те години на миналия век, които осигуряват двупосочни комуникации, 
компютърни устройства и мрежови технологии, които ги свързват. Две от 
проучванията на казуси се отнасят до телекомуникационни компании в 
България и Полша, като тези компании имат паралелен опит - и двете 
преди това са били държавна собственост, но също така се е наложило 
да модернизират телекомуникационните си услуги, което е наложило 
преминаване от старата аналогова система към цифровизация, тъй 
като технологиите са се развили и изискванията на клиентите са се 
променили, но също така са преминали от култура на държавна 
агенция към опериране на търговски неконкурентни пазари.

БТК-Виваком е основният български телекомуникационен оператор, 
който предоставя фиксирани и мобилни телефонни услуги, както и 
интернет и кабелна телевизия. Създадена през 1894 г., тя е държавна 
компания до приватизацията си през 2004 г. От приватизацията насам 
собствеността и ръководството ѝ се сменят многократно. В нея работят 
5200 служители.

От 2004 г. насам компанията постепенно модернизира 
телекомуникационните услуги, като прави големи инвестиции в 
телекомуникационната мрежа, включително:

• Автоматизация на услугите
• Прилагане на електронни комуникации
• Нова компютъризация
• Интранет връзки
• Електронни платформи/алгоритми
• Прилагане на нов софтуер.
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С тези нови технологии бяха въведени и иновативни форми на 
организация на работата, включително работа в екип и нови форми 
на администриране на персонала с помощта на онлайн приложения 
за самообслужване, които премахнаха много хартиени документи. 
Други промени включват:

• Промени в заетостта, като например намаляване на броя на 
служителите

• Подобряване на квалификацията и уменията на персонала
• Нови правила за безопасност и здраве 
• Промени в организацията на работното време
• Онлайн електронни съобщения онлайн, включително видео 

брифинги.
• Темите на тези вътрешни съобщения включват например:
• Актуализации на услугите и продажбите
• Финансова и икономическа ситуация
• Планове за развитие на бизнеса
• Организационни и структурни промени
• Въпроси, свързани със заетостта и обучението на персонала
• Схеми за обезщетения и бонуси.

Шестте синдиката в компанията също използват специални интранет 
канали за връзка с членовете си и за вътрешносиндикални комуникации, 
за да информират членовете си за новостите в областта на работата 
и заетостта.

По същия начин полската телекомуникационна компания Orange Polska 
е била държавна компания, докато тази френската Telecom Group - 
голяма световна телекомуникационна мултинационална компания, не 
е поела пълния контрол над държавната компания през 2001 г. През 
90-те години на миналия век старите аналогови телефонни централи 
постепенно са заменени с цифрови централи, за да се въведе услугата 
в съвременната телекомуникационна ера, а от 2006 г. се инвестира 
в технологии за осигуряване на достъп до интернет, като по този 
начин на клиентите се предоставят редица услуги, свързани с новите 
технологии.

Orange Polska има в момента 10 000 служители, след множество 
съкращения, започнали скоро след 1990 г., когато работната сила е 
била почти 70 000 души. Съвременното оборудване е по-малко вероятно 
да се повреди и не изисква специализирани умения за инсталиране. 
През 90-те години на миналия век, държавното дружество може да е 
наело около 100 офис служители,мениджъри, търговци, монтажници 
и др.

 ... колкото по-голямо е количеството на електрониката в 
телекомуникационните устройства, толкова по-малка е нуждата 
от човешки труд! 

В компанията функционират 17 синдиката, които представляват 25% 
от работната сила. Действа и работнически съвет, който се занимава 
с промените в структурата на заетостта, плановете за наемане и 
съкращаване на персонал, както и с всякакви промени в структурата 
на работните места и т.н. Представители на работниците участват в 
Европейския работнически съвет на Orange. Съществува общо съгласие, 
че новите технологии са от съществено значение и те са въведени с 
подкрепата на работниците и синдикатите.

Промените в организацията на компанията бяха предмет на обсъждания/
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преговори между ръководството и синдикатите, които в крайна сметка 
бяха въведени в рамките на защитен период и множество споразумения 
относно броя на съкращенията, сроковете и обезщетенията, обучението 
и помощта при търсенето на работа. Също така, за да се улесни 
непрекъснатата промяна в компанията, беше създадена специална 
служба (TP S.A.), която включваше представители на работниците, 
както чрез синдикатите, така и чрез други групи работници. В резултат 
на работата на тази група бяха създадени две дъщерни дружества, 
натоварени с проектирането, изграждането, обновяването и 
модернизирането на телекомуникационните мрежи.

Освен това за ангажиране на работната сила се използват редица 
фирмени програми за заетост, като например:

• Аз и моята фирма: предоставя на служителите възможност да 
участват в оценка на взаимоотношенията в работните екипи, както и на 
отношенията между ръководството и служителите.

• Социален барометър на служителите: представлява 
изследователска програма, която гарантира, че служителите могат 
да изразяват мнението си, например за нивото на удовлетвореност 
от работата, ръководството, условията на труд и т.н., и имат достъп до 
висшето ръководство, за да предоставят обратна информация

• Културна промяна и проучване на организационното здраве: 
изгражда култура на „обратна връзка“ и развитие, основани на доверие 
и сътрудничество между различните области в компанията.

• Обратна връзка 360: програма за оценка, която измерва как се 
изгражда култура на откритост, повишава качеството на сътрудничеството 
и ефективността на ангажираността на работното място.
От 2018 г. насам служителите имат възможност да участват и в месечни 
онлайн срещи с членове на управителния съвет на компанията в сесия 
с въпроси и отговори.

Услуги

Има три казуса, които попадат в широката категория „Услуги“ - 1) испанска 
кооперативна спестовна банка, 2) кипърска здравноосигурителна 
агенция от публичния сектор; и 3) италианска държавна компания 
за магистрали, която може да се определи свободно като компания 
за услуги.И трите предприятия са въвели редица нови технологии, 
подходящи за съответните им дейности, след като са били разработени 
и са станали достъпни.

1) Кооперативна спестовна банка в Страната на баските, Испания, 
е работническа кооперация в рамките на групата Mondragón. Банката 
има почти 2 000 сътрудници/партньори в рамките на своите 300 офиса. 
Като кооперация, банката функционира чрез разнообразни аспекти на 
прякото участие във всички съществени елементи на нейната дейност. 
Тя се управлява от Общото събрание на партньорите, включително 
представители на клиентите, което назначава членове на различни 
вътрешни органи за управление, като:

• Управителният съвет, който се състои от 15/16 членове, 5 от 
които са работещи партньори. Това е съвместен орган, който отговаря 
за висшия мениджмънт, надзора на директорите и представителството 
на кооперацията.Той носи отговорност за наемането/освобождаването 
на генералния директор, назначаването на одитори, комитета по 
възнагражденията и комитета по риска.От него се изисква също така 
да предостави на всички партньори копие от устава на кооперацията 
(вътрешните правила), отчетите за приходите и разходите, годишните 
доклади и др.
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• Комитетът по ресурсите се занимава с претенции, предявени 
от даден партньор, ако той/тя не смята, че е бил/а представен/а чрез 
Социалния съвет по спорни въпроси.Като кооператив, в банката няма 
синдикално представителство, тъй като синдикализирането се счита за 
противоречащо на кооперативната концепция.

• Социалният съвет е основният орган за участие, който 
представлява работниците (партньори) при решаването на въпроси 
свързани с трудовите отношения и вътрешното управление, чрез назначен 
говорител. Той се състои от 20 членове, избрани чрез пряко гласуване 
от партньорите. Всички партньори, с изключение на членовете на 
Управителния съвет, Борда на директорите или Комитета по ресурсите, 
могат да бъдат кандидати за избор на членове на Социалния съвет. Той 
има и ключова роля в разпространението на вътрешна информация, 
като например решенията на Управителния съвет, и в обратната 
връзка по въпроси, повдигнати от работниците - двупосочен процес на 
информация!

• Комитетът за оценка е съвместен комитет, съставен от равен 
брой членове на Управителния съвет и на Социалния комитет, в който 
всички решения се вземат с консенсус.Комитетът се занимава с въпроси 
като равнището на заплатите и санкциите.
Балансът на интересите е от основно значение за успеха на прякото 
участие. Всички тези вътрешни структури допринасят за участието в 
рамките на организацията. Въпреки това прякото участие е важна част 
и от ежедневните операции чрез схемите за срещи, които се занимават 
с организацията на работата по работни екипи, и чрез срещите между 
работните екипи на различни нива на отговорност. Следователно 
прякото участие е начинът, по който спестовната банка работи във 
всички свои различни бизнес дейности и е довело до:

• По-голяма ефективност на работния процес
• По-голяма скорост на прилагане на фирмените политики
• По-висока степен на ангажираност към кооператива
• По-ниски нива на стрес, свързан с работата, по-малко 

напрежение между отделите и между хората.
Макар че технологиите са част от банковия сектор от много години, през 
последните години тази банка предприе бърз преход към дигитализация 
и онлайн банкиране и направи значителни инвестиции в тях, като 
преходът се отрази на всички операции и на почти всички служители. 
Този процес беше предприет чрез участието на всички партньори и 
екипи посредством съществуващите структури за участие.

Обучението също е ключова част от този преход, като са изготвени 
стратегически планове за обучение и вътрешни програми за 
преквалификация, до които партньорите имат достъп. Също така бяха 
наети нови квалифицирани кадри, като например математици, които са 
необходими за прехода към и функционирането на цифровата банкова 
технология.

2) Кипърската здравноосигурителна организация е държавна 
агенция, създадена със закон през 2001 г. Нейната функция е да 
администрира и прилага Общата система за здравеопазване (ОСЗ) в 
съответствие със законодателството за ОСЗ от 2001 г. и 2017 г. Нейният 
Съвет на директорите се състои от представители на правителството, 
организациите на служителите, работодателите и пациентите. В 
него работят 150 служители, като 90 % от тях членуват в синдикати. 
Съществува общо съгласие, че има добър климат на трудовите отношения, 
добри условия на труд, сигурност на работното място, допълнителни 
придобивки за персонала, като например животозастрахователни 
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планове и социален фонд, и приятелска работна среда.
Що се отнася до социалния диалог, чрез синдикатите се провеждат 
постоянни консултации за решаване на възникнали въпроси, свързани с 
индустриалните отношения. Колективните трудови договори определят 
условията на труд и обезщетенията на служителите, а вътрешните 
комуникации, свързани с трудовите правоотношения, се осъществяват 
по традиционните канали, като бележки за вътрешно ползване 
и други „печатни“ материали; интранет, текстове и електронни 
съобщения; брифинги на ръководния персонал, по-специално от 
висшия (много рядко!) и средния мениджмънт чрез срещи на отделите; 
и чрез синдикалните канали. Темите, обхванати от тези форми на 
комуникация, са:

• Финансови и икономически въпроси
• Планове за бизнес развитие
• Схеми за мотивация
• Тенденции в областта на заетостта
• Обучение и развитие на персонала
• Технологични и организационни промени.

Въпреки това, освен тези по-формални структури, комуникацията 
между мениджърите и персонала по-често е неформална и проблемите 
се решават на средно управленско ниво.Най-често разглежданите 
проблеми се въртят около последните три точки по-горе. Въпреки това 
всякакъв ангажимент по тези въпроси или всякакви форми на участие 
на служителите се ограничават до консултации без възможност за 
делегиране на права за вземане на решения.

Ефективното управление и осигуряване на достъп на гражданите до 
всички услуги, предоставяни от ОСЗ, чрез удобна за ползване система, 
въвеждането на нови технологии е непрекъснат процес, включително 
хардуер, софтуер, интранет и системи за автоматизация. С въвеждането 
и актуализирането на технологиите, квалификацията и уменията на 
някои служители се нуждаят от непрекъснато повишаване. Други обаче 
пропускат това повишаване на квалификацията, като например някои 
служители от помощния персонал. В някои области на организацията 
новите технологии са оказали влияние и върху организацията на 
работата, което е довело до допълнително обогатяване на работните 
места и ротация на длъжностите. През последните две години в резултат 
на новите технологии беше въведена и екипна работа. Няма обаче 
данни дали това е довело до делегиране на правомощия на работната 
група или е просто процес на консултации.

3) Автомагистрали за Италия/Autostrade per I‘Italia (ASPI) е 
италианска група от дружества, които отговарят за поддръжката 
и експлоатацията на националната мрежа за автомагистрали, 
включително за пътните такси. Групата се състои от редица дружества, 
включително Autostrade Tech, което отговаря за разработването и 
прилагането на нови технологични решения и иновативни системи.
Като цяло в групата работят 5 000 работници и служители, а други 4 
000 са заети в нейните дъщерни дружества. Най-голям брой от наетите 
(1 200) работят като събирачи на пътни такси в цялата мрежа. Този 
брой обаче намалява с автоматизирането на пунктовете за събиране 
на пътни такси. Синдикализацията в групата е висока за италианските 
стандарти - 60%, но тъй като операторите на пътни такси са най-
голямата, но намаляваща група, синдикалното членство намалява.

Настоящият бизнес план до 2024 г. предвижда превръщането на групата 
в интегриран „оператор на мобилност“ с инвестиции в размер на 14,5 
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млрд. евро в нови организационни структури и създаване на нови дъщерни 
дружества, които да наблюдават изпълнението на стратегическия план. 
През последните години бяха направени и значителни инвестиции и 
внедряване на редица нови технологии, организационна модернизация 
и инвестиции в обучението и квалификацията на персонала, ръководени 
от Autostrade Tech. За бързо постигане на целта за трансформация към 
нова организационна структура през 2020 г. беше приет Стратегически 
план за трансформация, в който са изброени четири основни цели: 
Прозрачност; Качество; Отчетност и Изпълнение.

Като част от този план ASPI създаде редица съвместни синдикални/
мениджърски комитети по: 

• Здраве и безопасност
• Качество на услугите 
• Постоянно обучение 
• Разнообразие и равни възможности 
• Борба срещу тормоза и сексуалния тормоз
• Помиряване.

Прякото участие се счита за задължително за постигане на 
амбициозните цели, заложени в Стратегическия план както на 
индивидуално, така и на групово ниво.За постигането на тези цели 
широко се използват одити на персонала и проучвания на мнението, 
културно обучение, картографиране на професионалните умения, 
работа в екип и корпоративно благосъстояние. Това включва проект за 
слушане и обучение (Dare Valore/Предоставяне на стойност), в рамките 
на който беше създадена фокус група от 200 работници и служители, 
подкрепена от външни консултанти. Над 1000 работници и служители 
участваха и в проучване, насочено към организационната промяна, и 
сега група от 160 наемни работници е натоварена с изпълнението на 
резултатите.

Дигитализацията е една от ключовите цели на Стратегическия план за 
трансформация. Ролята на новата компания в рамките на групата – 
Tecne - е да обедини в една организация всички действия за проучване, 
проектиране и изграждане на автомагистрали и координиране 
на безопасността в цялата мрежа - Дигитална трансформация: 
Да направим път за бъдещето. Например, използвайки технология 
за изкуствен интелект (AI) и напълно цифровизирани инженерни 
процеси, Tecne променя начина на управление на поддръжката. 
Чрез тази цифрова трансформация групата се стреми да предвиди 
технологичните и социалните тенденции.

Друга платформа с изкуствен интелект се използва за наблюдение на 
работата по мрежата от магистрали, включително мостове, естакади 
и тунели, чрез използване на дронове и 3D моделиране.С тези 
техники е възможно да се направи рентгенова снимка на материалите 
за евентуално влошаване на състоянието им и риск от срутване.
Следователно традиционният начин на извършване на дейностите по 
поддръжката сега се променя, като се използват прецизни технологии, 
а инспекторите използват електронни таблети, оборудвани с нови 
цифрови системи.Това доведе до намаляване на броя на работниците, 
ангажирани с поддръжката чрез пенсиониране и преназначаване. 
Сега компанията се фокусира върху наемането на инженери, техници 
и изследователи - през 2020 г. са наети 800 нови служители.

Прилагането на изкуствен интелект и други нови технологии значително 
променя начина на работа на работниците и служителите на групата и 
за да постигне целите на Стратегическия план, групата ще инвестира 60 
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млн. евро през следващите пет години. Въпреки това, чрез синдикатите 
се наблюдава известна съпротива (главно от страна на по-възрастните 
работници) срещу тези промени, но тези работници са улеснени, 
където е възможно, чрез споразумения за пенсиониране.

Като ангажимент към новите технологии и новите идеи, офисите на 
Tecne също така се стремят към ̋ интелигентни пространства˝ чрез нова 
и различна архитектура на пространството и офисите:

... нов начин на възприемане на работната среда, за да стане тя 
по-разпознаваема и по-споделена ... крайната цел е да се улесни 
взаимодействието ... (и) ... генерирането на нови, по-подходящи и 
удобни идеи и по-голямо внимание към нуждите на служителите, 
тяхното психо-физическо благополучие и естествената им нужда 
от взаимодействие. 117

117 Autostrade Informa 2/2021 Smart Spacing – un movo modo di lavotare
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Глава 5
Сравняване на ролята на прякото участие в 
технологичните промени

1. Основни тенденции

България
Според данните от новото Проучване на европейските дружества - 2019, 
в 1/3 от предприятията в България с 10 и повече заети има редовно 
пряко участие на работниците и служителите с голямо влияние върху 
управленските решения, докато в 31% от предприятията има пряко 
участие на работниците и служителите, което е с ограничено влияние 
и не се практикува редовно. Най-доминиращите форми обаче са 
непрякото участие, главно чрез синдикатите.118

Вече е регистрирано въздействие на прякото участие върху 
резултатите от управлението на предприятието, трудовите и 
индустриалните отношения на фирмено ниво. То се отнася до 
подобряване на практическите умения на работниците, признаване на 
неформални и формални квалификации, както и до повишаване на 
производителността. Съществуват и възможности за подобряване на 
резултатите и повишаване на мотивацията за работа.

Резултатите от предишни проучвания показват сходни нагласи както 
на работодателите, така и на представителите на синдикатите, които 
разбират, че прякото участие може да подобри корпоративното 
управление и устойчивостта поради по-ефективното използване на 
човешкия капитал. Въпросът е да се намерят ефективни механизми, 
които да стимулират развитието на този процес. Представителите на 
работодателските организации обосновават значението на прякото 
участие на работниците с необходимостта от подобряване на 
резултатите от работата и според тях то има смисъл главно за тази цел.

В същото време дигитализацията на отделните сектори (като цяло 
за страната, както и тези, включени в обхвата на изследването по 
проект DIRECT II и тези от първия проект DIRECT) е с различна степен 
на напредък. Самите процеси на дигитализация не винаги засягат 
пряко организацията на труда и прякото участие на работниците и 
служителите в управлението в предприятията и отраслите. В някои 
промишлени сектори (например. металоиндустрията, конкретно в 
някои нови браншове и предприятия, химическата и фармацевтичната 
промишленост, производството на цимент и други строителни 
материали), както и в сектора на услугите (някои транспортни 
браншове, телекомуникациите, информационните услуги, финансите и 
банковото дело и други) дигитализацията е по-напреднала в сравнение 
с други сектори. Съществуват предприятия със съвременни форми на 
организация на труда и добре развито пряко участие на служителите 
в управлението.

Освен това пандемията от Ковид-19 оказа влияние върху 
„принудителната“ дигитализация и въвеждането на форми на работа 
като дистанционна работа или работа от дома, както и мобилна 
работа с ИКТ, както за работещите в някои отрасли (основно заетите в 
управлението на предприятия), така и в сферата на услугите (онлайн 
търговия, банково дело и застраховане, транспорт - продажба на билети, 

118 Eurofound / CEDEFOP European Company Survey 2019. Luxemburg (2019)
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резервации, енергоснабдяване, водоснабдяването и канализацията 
и т.н.) и заетите в бюджетната сфера (публична администрация, 
образование, наука и изследвания - където е възможно). По-широкото 
прилагане на електронните комуникации и дистанционната работа/ 
мобилна работа базирана на ИКТ, би могло да увеличи автономността 
на работните места (особено индивидуалната автономност), а това би 
могло да доведе до по-добри условия за пряко участие на работниците.

Кипър
В Проучването на европейските дружества (2019) на Eurofound, има 
някои интересни факти, които потвърждават тезата, че в Кипър има 
непреки форми на участие на служителите. 40 процента от компаниите 
подкрепят управленските и контролиращи структури, а около 55% 
предлагат селективна автономия. Освен това 53% от интервюираните 
мениджъри смятат, че прякото участие на служителите би довело 
до забавяния. Въз основа на Третото проучване на европейските 
дружества на Eurofound (2013 г.) по-малко от 9% от компаниите имат 
автономни екипи, а случаите на вземане на решения, свързани с 
ежедневните задачи на работника, е най-малко вероятно да се срещнат 
в предприятията в Кипър.

Въз основа на нашия анализ е очевидно, че няма ясна връзка между 
прякото участие и националните характеристики на икономиката. 
Начинът, по който е структурирана икономиката, и начинът, по който 
е създадена системата за индустриални отношения, благоприятстват 
непрякото (представително) участие. Освен това няма ясни индикации, 
произтичащи от нашето изследване, които да твърдят, че има връзка 
между прякото участие и институционалния контекст.

Въпреки това както синдикатите, така и работодателите посочват 
предприятия, членове на техните организации, които са въвели 
пряко участие. Работодателите посочват, че 50% от тях са въвели 
пряко участие по решение на управляващите екипи, 30% - по 
инициатива на синдикатите, а 20% - по искане на работниците. 
Както синдикатите, така и Федерацията на работодателите смятат, че 
прякото участие би довело до положителни резултати, като например 
подобряване на организацията на труда, подобряване на здравето/
безопасността на работното място, подобряване на околната среда 
и на благосъстоянието на работниците, по-добри условия на труд, 
по-добър баланс между професионалния и личния живот, по-голяма 
удовлетвореност от работата и увеличение на възнаграждението (само 
от страна на работодателите). Правителството е на мнение, че прякото 
участие би довело до по-добра организация на труда. Изглежда, че 
всички социални партньори разбират важността на прякото участие 
и положителните ползи, които то може да предложи, могат да бъдат 
показател за бъдещо обсъждане на неговото прилагане.

Ирландия
Един от аспектите на националните споразумения за партньорство (от 
1987 г. и 2009 г.) беше включването на редица споразумения за социален 
диалог на местно равнище, които доведоха до разработването на 
иновации на работното място и бяха доразвити в споразумения за пряко 
участие на равнище предприятие. Това развитие беше и в контекста на 
редица законодателни актове за участие на работниците и служителите 
на равнище ЕС, като например Директивата за информиране и 
консултиране на работното място, Европейските работнически съвети 
(ЕРС) и представителите на работниците и служителите на равнище 



67

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

управителни съвети в европейските дружества (SE).

Резултатите от редица изследванията, убедително показват, че 
въвеждането на овластяващи практики на работното място, включително 
прякото участие, води до значително повишаване на производителността 
(между 20 и 60% според някои проучвания119) и други показатели за 
ефективност, включително ангажираност, здраве и благосъстояние на 
служителите. Според оценките само 15% от дружествата, работещи в 
рамките на ЕС, използват системно иновационни практики на работното 
място в цялата организация. Основната пречка пред въвеждането 
на иновации на работното място е нежеланието на мениджърите да 
се откажат от контрола в предприятието или да признаят, че това би 
подобрило производителността и резултатите.120

Съществуват много технологични факти и събития доказващи 
потенциала на автоматизацията за премахване на повтарящата се 
работа и подобряване на рационалната организация на труда, но това 
не се съчетава с нови начини за разгръщане на човешкия потенциал 
чрез отворени иновации и иновации основани на диалога между 
служителите, за да се преодолее тази пропаст между технологиите и 
потенциала на работната сила.Европейските работни места трябва да 
създадат култура на иновации, основана на взаимодействие между:

• „Глас“ на стратегическо ниво, редовни възможности за размисъл, 
творческо мислене и непрекъснати подобрения

• Преструктуриране на организацията като цяло за намаляване 
на йерархията и премахване на напрежението

• Екипи за самоуправление и индивидуална преценка на работата

Италия
Прякото участие рядко се приема въз основа на колективни трудови 
договори на фирмено ниво, където преобладава едностранната 
инициатива на ръководството, което го използва повече или по-малко 
неофициално като част от политиките си за управление на човешките 
ресурси.По-разпространена форма е тази на кутията за предложения, 
на вътрешни проучвания за корпоративната атмосфера и благополучие, 
но преди всичко на работата в екип, която набира скорост, особено във 
връзка с приемането на тези социално-организационни парадигми, 
споменати по-горе121

Най-голямото предизвикателство е новата технологична революция, 
свързана с все по-широкото разпространение на роботиката, 
дигитализацията, използването на алгоритми и работата от 
разстояние. В различни сектори, и особено в големите производствени 
групи, във финансовия и телекомуникационния сектор, са въведени 
ad hoc планове и протоколи за насърчаване на разпространението 
на цифровата грамотност и умения. Мястото, където прякото участие 
се завръща към своята значителна роля, е специфичното обучение, 
насочено към средните и висшите мениджъри от самите предприятия, 
които подчертават неговата стратегическа стойност по отношение 
на новата култура на индустриалните отношения и УЧР. Някои големи 
групи са създали свои собствени училища или академии, в които, 
често с помощта на японски консултанти, се предават ценностите за 
централното място на човешкия капитал и се преподават принципите 

119 Peter Totterdill presentation to UK Work Organisation Network and Workplace 
Innovation Europe to the DIRECT 1 Project Joint IE / UK seminar, op cit.

120 Пак там.

121 Pero and Ponzellini, (2017) Il nuovo lavoro industrial tra innovazione organizzative 
e partecipazione diretta in Carriere et. al  La partecipazione incisive Il Mulino
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на производствената система на Toyota (TPS) - Kanban, Gemba, Muda и 
т.н., в които участието и отговорното, високоефективно самоактивиране 
на персонала представляват автентичен стълб. 122

Организация на труда. 

От всички възможни области, това несъмнено е тази, в която се появяват 
най-големи възможности за ангажиране и пряко участие. Съществуват 
разнообразни емпирични доказателства - повече чрез качествени 
проучвания на случаи, отколкото от количественото наблюдение 
на преговорите в предприятията - които свидетелстват за тази обща 
тенденция (и не само в Италия), за общите трансформации, които 
предизвикахме в началото.

В държавните бюджети за 2016 и 2017 г. е въведено 10% намаление 
на данъка за частта от заплатите, свързана с повишаване на 
производителността, а също и чрез колективни трудови договори за 
създаване на форми на участие във фирмата. Това са организационни 
схеми за иновации с участието (“SOP”), свързани с проектни групи, 
целеви обучения и комуникационни кампании за иновации; или 
Програми за управление на участието („PGP“), които да се разбират като 
планирана работа в екип, интелигентна работа, общност от практики и 
корпоративни социални мрежи. От 2017 г. до днес са подписани хиляди 
корпоративни споразумения, благодарение на тези стимули.

Дигитализация

Предоставянето на лаптопи, таблети и смартфони, роботи, оптични 
скенери и друго високотехнологично оборудване се превърна в 
обичаен начин, по който компаниите променят организацията на 
работа. Неотдавнашното използване на интелигентната работа ускори 
тази тенденция, която се разпространи по различен начин върху почти 
цялата офис сфера, особено в публичната администрация, банковото 
и застрахователното дело, комуникациите и изследователските 
институти. Области, в които безпрецедентното използване на 
дистанционни цифрови инструменти е съчетано с радикална 
трансформация на работното време, с право на запазено използване 
на лични данни, право на прекъсване на връзката и сигурност на 
хардуера и данните. Всичко това се свързва с прякото участие, като 
улеснява установяването на пряка връзка между командата, включена 
в роботизираната или алгоритмичната технология, корпоративната 
йерархия и работната сила.

Полша
За мащаба на участието можем да научим от поредица от изследвания 
под заглавие Pracujący Polacy (Работещи поляци)123Те се отнасят до 
участието под формата на информационни срещи и консултации 
със служителите, както и до влиянието, което служителите могат да 
окажат върху вземането на решения във фирмата. Например, 55 % 
от служителите потвърждават, че техните фирми организират такива 
информационни срещи, на които е възможно да се задават въпроси 

122 Sai M, (2017) Industria 4.0: Innovazione digitale e organizzazione del lavoro in 
QRS no.3

123 Това изследване запомва през 2005 г., а  резултатите са публикувани в 
Polacypracujący 2006. Анкетата е проведена с 1,021 възрастни, между 18 и 65 г. Следващо 
изследване е проведено през 2006 г. Kolejne badania odbyły się in następnym roku:  
http://konfederacjalewiatan.pl/upload/File/2007_09/Pracujacy%20Polacy%202007%20
%20raport%20do%20druku.pdf
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и да се представят предложения.124 Седемдесет и пет процента от 
работниците и служителите декларират, че участват в консултации на 
ниво работно място, дефинирани в широк смисъл, макар и да признават, 
че те засягат предимно въпроси от по-малка важност, за разлика от 
по-важните въпроси на работното място. Това важи в още по-голяма 
степен за държавните предприятия или за тези с дял на чуждестранен 
капитал, отколкото за частния сектор. Конкретно, 46% от анкетираните 
работници и служители твърдят, че имат влияние върху решенията, 
свързани с техните длъжности и работа, а 64% смятат, че работното им 
място е в полза на свободата, оригиналността и иновациите, въпреки че 
76% от анкетираните са на мнение, че работното им място е в полза на 
йерархичната структура и точното изпълнение на зададените задачи - 
този процент е над 90% в най-големите предприятия.125

Друго проучване на МСП установи, че 28% от работниците и служителите 
твърдят, че могат да влияят върху организацията на работата там, 
където са наети.126 В същото време 81% от изследваните лица смятат, 
че участието им в управлението би представлявало вредно влияние. 
Проучванията показват, че повечето от наемните работници в Полша 
очакват да получават ясни нареждания от шефовете си, а не да 
участват в процеса на вземане на решения.

В същото време проучванията показват, че участието изглежда се 
практикува по-често в определени сектори и видове предприятия, 
особено в предприятията с напреднали технологии. Участието, като 
елемент на управлението, все повече се разглежда като фактор, 
който може да повиши равнището на конкурентоспособност на 
предприятията. То се възприема и като източник на иновации и по-
добро използване на човешкия капитал. Вярно е, че работата е 
сложна и изисква определена степен на автономност от страна на 
служителите. Проучванията също така установиха, че работниците 
и служителите, особено от най-младите поколения, очакват да имат 
повече възможности за самостоятелно вземане на решения при 
изпълнение на работата си.

Испания
Прилагането на практики на участие е сложен процес, който няма 
универсално решение и не засяга всички работници по един и 
същи начин, дори в рамките на една и съща компания.127 Участието 
на работниците може да бъде решаващ елемент за подобряване 
на средата на работното място, като се вземат предвид широк 
кръг аспекти, като например условията на труд, организацията на 
работата, непрекъснатото обучение на работното място, здравето и 
безопасността на работното място и др. 

През последните десетилетия е натрупан опит в областта на участието 
на работниците в следните области:

Процеси на преструктуриране. В началото на 2000 г. групата ARCELOR 
предприе процес на преструктуриране в различни европейски страни, 
като приложи план за намаляване на разходите и въведе пряко 

124 Czarzasty 2009:

125 Gardawski, J. (2007), Pracujący Polacy 2007, Konfederacja Lewiatan, Warszawa: 
31 (Working Poles); Gardawski, J. et.al..(2010) Working Poles and the Crisis of Fordism, 
Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw. Also, Czarzasty 2009: 398

126 Участниците са собсвеници на фирми с наети до 250 работници. Виж 
Gardawski 2001

127 Aragón et al., (2005). Journal of Small Business Management  vol 43.3 (2005); 
Taylor & Francis, London https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1540-
627X.2005.00138.x
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участие на работниците. Планът беше разработен от ръководството 
на компанията с консултантската фирма McKinsey, но без участието 
на Европейския работнически съвет на групата. В Испания планът 
беше съсредоточен върху завода в Астурия и беше одобрен от два от 
водещите синдикати в компанията - UGT и USO. Основната цел е да се 
намалят разходите и работната сила е била съкратена с 1600 работни 
места.128

Worker cooperatives. These are business organisations with democratic 
Работнически кооперативи. Това са бизнес организации с демократични 
структури и операции. Те функционират въз основа на широко 
приетите принципи на коопериране, надлежно регламентирани в 
регионални, национални и международни механизми: доброволно 
и открито членство, демократично управление, дял на членовете 
в приходите, образование, обучение и информация. Групата от 
Мондрагон е класическият международен еталон, но в Испания има 
около 6 800 кооперации и 92 850 членове, регистрирани в базата данни 
на социалното осигуряване (през 2018 г.), повечето от тях в секторите 
на услугите.

Управление на качеството. В началото на 90-те години на миналия 
век баските производствени предприятия преминаха през процес на 
преструктуриране, за да подобрят качеството на своите процеси и 
продукти. За тази цел бяха въведени редица формули за участие на 
работниците. Проучванията потвърждават, че този опит, насочен към 
автономия на работното място, която не е обвързана с исканията на 
работниците, е довел до промени в начина на организация и контрол 
на работата.129

Безопасност и здраве на работното място. В Испания са проведени 
няколко инициативи за участие, някои от които са предложени от 
ръководството, а други - от делегати по превенция. В Croce Ibérica 
управляващият екип създаде работна група, съставена от работници, 
делегати по превенция, техници отговарящи за здравето и безопасността 
в компанията, и държавни служители от Generalitat de Cataluña. 
Инициативата беше ръководена от мениджърите на компанията.130 
Делегатите по превенция на ComisionesObreras стартираха множество 
инициативи с подкрепата на своя Институт за здраве и безопасност 
при работа (ISTAS) в различни сектори и отрасли. Тези инициативи 
включваха пряко участие на работниците чрез работни групи за 
подобряване на условията на труд в компанията.

Ергономичност на участието. Прилагане на метода ERGOPAR - метод на 
участие за подобряване на условията на труд. Участие, насърчавано 
от комитета по здравословни и безопасни условия на труд и приемано 
от ръководството. ˝Групата ERGO˝ се състои от работници и техни 
представители (делегати по превенция), техници от службата за 
превенция на предприятието и други представители. Тази методология 
е приложена в болница дел Мар в Барселона през 2013 г. 131

128 Köhler et al (2005): La participación de los trabajadores en programas de 
reducción de plantilla: el caso del grupo Acelor  Revista Universitaria de Ciencias del 
Trabajo, Universidad de Valladolid https://www.jstor.org/stable/41676619

129 Sánchez A (2004), La Participación de LosTrabajadores en la Calidad Total: 
Nuevos Dispositivos Disciplinarios de Organización del Trabajo  Reis (106.63)

130 Figueras Esgleas J (2013), Liderazgo de la dirección y participación de los 
trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabjo  Medicina y Seguridad del 
Trabajo, 59 Suplemento Extraordinario

131 Garcia M et al (2016), Participación para mejorar las condiciones de trabajo: 
evidencias y experiencias Gaceta Sanitaria 2016:30 (S1)
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2. Национални и секторни измерения на прякото участие и 
неговото въздействие върху дигитализацията: Резултати от 
националните доклади

България
Проучването на браншовите организации - членове на КРИБ показва, 
че въвеждането на пряко участие на работниците в някои сектори може 
да допринесе за: 

• Подобряване на организацията на труда и работното време 
• Повишаване на уменията; подобряване на благосъстоянието на 

работното място
• По-добър баланс между професионалния и личния живот
• Подобряване на удовлетвореността и мотивацията на 

служителите.
Тези фактори оказват влияние върху производителността на труда и 
рентабилността на предприятието като цяло, а оттам и върху неговата 
конкурентоспособност.В някои от изследваните сектори, техните 
членове са въвели нови технологии през последните пет години, най-
вече под формата на автоматизация, комуникации, компютърен хардуер 
и софтуер.Въвеждането на нови технологии е оказало влияние главно 
върху промяната в изискванията за квалификация на персонала, 
промените в равнището на заетост, правилата и процедурите за 
здравословни и безопасни условия на труд и организацията на 
работното време. Като цяло тези промени се осъществяват по-лесно 
при по-голямо участие на работниците, което се постига чрез различни 
форми на пряка комуникация и пряко участие на работниците в 
управлението. В същото време някои от промените, предизвикани от 
дигитализацията, сами по себе си засилват ролята на човешкия фактор 
и самостоятелността на работниците, което се постига чрез въвеждане 
на пряко участие в управлението. 

За целите на изследването бяха избрани няколко промишлени сектора 
- минно дело, производство на строителни материали и химическа 
и фармацевтична промишленост, строителство и от сферата 
на услугите: комуникации. Основните източници на информация 
бяха становищата и информационните масиви на националните и 
браншовите организации на работодателите и на националните и 
браншовите синдикати.

Конкретно във фармацевтичната промишленост се наблюдава 
въвеждане на нови технологии, като автоматизация, използване на 
електронни комуникации, компютърна техника, интранет, работа с 
платформи (алгоритми) и др. Въведени са и нови производствени 
системи, като „икономично производство“, производство „точно 
навреме“, „производство на световно ниво“ (WCM). В случаите, когато 
се използват тези технологии, те оказват влияние върху организацията 
на труда; обогатяване на съдържанието на труда за отделните работни 
места; ротация на работните места; групова/екипна организация 
на труда. Според представителите на Българската генерична 
фармацевтична асоциация въвеждането на нови технологии води 
до увеличаване на броя и относителния дял на екологично чистите 
работни места, както и до подобряване на действията за осигуряване 
на достойни, безопасни и здравословни условия на труд.

В минната промишленост и производството на строителни материали 
са въведени автоматизация, електронни комуникации, компютри, 
софтуер. От производствените системи са въведени „производство на 
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световно ниво“ и „икономично производство“. Използват се нови форми 
на организация на труда, както е във фармацевтичната индустрия, 
като: обогатяване на работните места; ротация на работните места; 
групова/екипна организация на работата.

В строителството новите технологични решения са представени 
главно от автоматизацията и широкото приложение на електронните 
комуникации. Представителите на Камарата на строителите в България 
посочват също така използването на компютърен хардуер, софтуер, 
работа с платформи (алгоритъм) и други. Новите производствени 
системи включват „икономично производство“, „тотално управление 
на качеството“ (TQM), „производство на световно ниво“ и други. Както 
представителите на работодателската организация, така и тези на 
синдикалната федерация отбелязват използването на технологии, 
свързани с „оценка на риска на работното място“ в строителния сектор.

В сферата на комуникациите пандемията от Ковид-19 доведе до 
възраждане на пощенските и куриерските услуги, особено поради 
ръста на онлайн пазаруването и доставките. Очакванията са за бъдещо 
развитие на доставките с дронове и автономни превозни средства, 
използване на роботи и др.

В телекомуникациите процесите на дигитализация се развиват стабилно 
от години, като процесите на управление отчитат въздействието върху 
заетостта, работното време и условията на труд.

Според представителите на работодателите във фармацевтичната 
промишленост прякото участие може да допринесе значително за 
повишаване на производителността, конкурентоспособността и 
рентабилността на предприятията, но също така може да подобри 
качеството на труда и да насърчи по-голямо социално сближаване. 
Това е много важно при използването на информационните и 
комуникационните технологии, които са ключова част от новите 
производствени и управленски процеси, променят организационните 
граници и трансформират моделите на добавена стойност, конкуренция 
и потребление. За фармацевтичната промишленост представителите 
на работодателите коментират и въздействието, което прякото участие 
и съпътстващите или предшестващите го иновации в производствените 
системи и/или организацията на труда, могат да окажат по отношение 
на формирането на заплатите.

За минната индустрия и производството на строителни материали 
представителите на работодателите посочват, че прякото участие 
води до подобряване на индивидуалното производство, а също и на 
груповото производство поради факта, че груповата работа води до по-
голяма гъвкавост. Представителите на Федерацията на независимите 
синдикати в строителството (членуваща в КНСБ) посочват, че след 
въвеждането на нови технологии прякото участие може да доведе 
до ефекти като: подобряване на ефективността на предприятията; 
повишаване на производителността; подобряване на организацията 
на труда; хуманизиране на работната среда.

3. Въздействие върху дейността на предприятията

От този анализ повечето резултати се посочват като положителни, 
включително:

• Развитие на иновациите (минна промишленост, производство на 
строителни материали, фармацевтична промишленост)

• По-лесно и по-бързо внедряване на нови производствени 
системи (минна промишленост, производство на строителни материали, 
фармацевтична промишленост) 



73

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

• Подобряване на производителността на труда (минна 
промишленост, производство на строителни материали, фармацевтична 
промишленост) 

• Подобряване на производствената и трудовата ефективност 
и конкурентоспособността на предприятията и продуктите/услугите 
(фармацевтична промишленост)

• Подобряване на качеството на продуктите/услугите 
(фармацевтична промишленост).
Като цяло следва да се отбележи, че положителните резултати и 
въздействието върху дейността на предприятията се посочват само от 
представителите на индустрията. Подобни положителни тенденции не 
са посочени от представителите на строителството и комуникациите. 
За последните, степента на въздействие върху резултатите и дейността 
на предприятията като цяло е по-трудно измерима поради факта, че 
те предоставят типични услуги и зависят в голяма степен от търсенето 
и предлагането и от нагласите на клиентите и потребителите. По 
отношение на строителството, тъй като има по-малък напредък по 
отношение на прякото участие, също е трудно да се оцени въздействието 
му върху дейността на предприятията в този сектор.

Изглежда, че в онези стопански сектори, в които технологиите са по-
напреднали, положителното въздействие на прякото участие е по-
голямо. Въпреки това данните за сектора на телекомуникациите, където 
технологичното предимство също е значително, са изключение. Това 
вероятно се дължи на липсата на налични данни на работодателската 
организация132 и на ограниченото пряко участие в избраното 
предприятие.133

4. Въздействие върху труда и заетостта

По отношение на въздействието върху труда се наблюдават както 
положителни, така и някои отрицателни последици. Сред положителните 
резултати и последици се акцентира върху:

• Подобряване на нивото на квалификация на работната сила 
(фармацевтична промишленост, строителство)

• Подобряване на организацията на труда(всички изследвани 
сектори)

• Подобряване на организацията на работното време, режима 
на работа и отдих (всички изследвани сектори, с изключение на 
комуникациите)

• Подобряване на безопасността и здравето на работното място 
(фармацевтична промишленост, строителство, комуникации)

• Подобряване на баланса между професионалния и личния 
живот (фармацевтична промишленост, строителство)

• Подобряване на механизмите за формиране на работната 
заплата и допълнително възнаграждение (минна промишленост, 
производство на строителни материали, фармацевтична промишленост)

• Въвеждане на форми на финансово участие на служителите 
(фармацевтична промишленост)

• Развитие на благосъстоянието на работното място (минна 
промишленост, производство на строителни материали, фармацевтична 

132 Няма информация от работодателски организации от телкомуникациите, 
тъй като въпреки че има такива, те са предимно бизнес асоциации и не участват в 
социалния диалог

133 В избраната за анализ на ситуации компания Виваком – БТК прякото участие 
е предимно информативно
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промишленост) 
• Повишаване на мотивацията за работа(минна промишленост, 

производство на строителни материали, фармацевтична промишленост; 
строителство).
Положителното въздействие на прякото участие в управлението върху 
труда и заетостта се отчита във всички изследвани сектори.Особено в 
областта на комуникациите то е по-слабо, тъй като прякото участие 
оказва въздействие главно върху БЗР и организацията на труда. За 
строителството не е отчетено въздействие върху формирането и 
размера на заплатите, финансовото участие и благосъстоянието 
на работното място. Обратно, за миннодобивната промишленост 
основните резултати сочат въздействие върху формирането и размера 
на заплатите, благосъстоянието на работното място, мотивацията за 
работа, но няма въздействие върху уменията и безопасността и здравето 
при работа, което е много специфично и важно за тези отрасли. 
Представителите на фармацевтичната промишленост регистрират 
положително въздействие в почти всички области. Въпреки това следва 
да се отбележи, че не се отчитат положителни резултати по отношение 
на сигурността на работното място и развитието на индустриалните 
отношения и колективното договаряне.

Представителите на социалните партньори посочват и отрицателните 
ефекти от прякото участие, новите форми на организация на труда и 
производствените системи:

• Повишена интензивност на труда (строителство, комуникации)
• Увеличаване на обема на работата и отговорностите, но без 

подобряване на условията на труд (строителство)
• Неблагоприятни режими на работното време (строителство, 

комуникации) 
• Повишен стрес на работното място (строителство) 
• По-малко колективни действия и солидарност (минна 

промишленост и производство на строителни материали).
Що се отнася до въздействието върху работната сила, съществува 
значително разнообразие между секторите, в които се наблюдава 
по-голямо въздействие на прякото участие, както в секторите с по-
напреднала технология, така и в останалите сектори, а отрицателното 
въздействие е по-често срещано в строителството и комуникациите.
Строителният сектор по-бавно се възползва от предимствата на 
дигитализацията, но в сектора на телекомуникациите, където 
цифровизацията е по-напреднала, също може да се наблюдава 
изключение.

Кипър
В рамките на този раздел бяха проведени интервюта с ръководителя на 
отдела за индустриални отношения на Федерацията на работодателите 
и трима Генерални секретари на федерациите на служителите в 
производството, транспорта и полуправителствените организации 
(асоциирани членове на SEK).

Представителят на Федерацията на работодателите казва, че новите 
форми на технологии са главно в областта на автоматизацията, 
софтуера и интранет, като последните две са въведени главно заради 
справянето с пандемията от Ковид-19.Всички представители на 
синдикатите казват, че въвеждането на новите технологии е довело 
до промени в нивата на заетост. Въпреки това няма данни, че нивата 
на заетост са намалели; промени в изискванията за квалификация; 
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промени в правилата и процедурите за здравословни и безопасни 
условия на труд; и промени в организацията на работното време - няма 
данни, че работното време се е увеличило, а по-скоро се споменава 
необходимостта от добавяне на допълнителни смени, главно поради 
въвеждането на автоматизацията.

От друга страна, представителят на Федерацията на работодателите 
заявява, че въвеждането на нови технологии е довело до промени 
в изискванията за квалификация на персонала и до промени в 
правилата и процедурите за здравословни и безопасни условия на 
труд. Изглежда че като цяло въвеждането на нови технологии е станало 
по споразумение между заинтересованите страни, но по-подробният 
анализ на отговорите показва, че те са повлияни от естеството на 
тяхното представителство, тъй като изглежда, че управляващите 
органи не желаят да засягат въпроси, като например работното време, 
които биха могли да бъдат предмет на преговори, и се отнася само до 
въпроси, които по някакъв начин са регламентирани.

Всички респонденти заявяват, че въвеждането на нови технологии 
е довело до промени в организацията на труда по отношение на 
въвеждането на системи за „икономично производство“, „точно 
навреме“ и „цялостно управление на качеството“ (TQM), както и 
въвеждането на работни групи, обогатяване на работата и ротация на 
работните места. Важно е да се отбележи, че въпреки факта, че всички 
респонденти споменават работните групи по отношение на промените 
в организацията на труда, дължащи се на въвеждането на технологиите, 
не се споменава групово делегиране, следователно отново няма 
индикация за делегиране на вземането на решения на работните 
екипи. От отговорите е важно да се отбележи, че въвеждането на 
новите технологии не е довело до промени в условията на труд, така че 
поне не са настъпили негативни промени.

Налице е добро ниво на комуникация между мениджърите и наемните 
работници, като респондентите посочват редовното публикуване на 
фирмени списания; листовки и брошури; комуникация чрез интранет, 
имейли и текстови съобщения; чрез каналите на синдикатите; както и 
чрез срещи между работниците и ръководството на всички нива.

В отговорите на работодателите не се споменават никакви отрицателни 
последици от прякото участие, като се посочва, че няма налични 
данни. Въвеждането на консултативното пряко участие е довело до 
увеличаване на иновациите, повишаване на качеството на продуктите 
и услугите и подобряване на производствените системи, но няма данни 
за промени в системата на възнагражденията.

В отговор синдикатите заявяват, че те нямат политика за пряко участие 
и въпреки че според тях няма данни за предприятия, които са въвели 
прякото участие, те са на мнение, че прякото участие е резултат от 
инициативи на синдикатите.

Още веднъж е важно да се отбележи, че никой от респондентите не 
споменава за отрицателни ефекти в резултат на прилагането на 
прякото участие. Освен това прилагането на прякото участие не е 
довело до промени във възнагражденията на работниците и не е 
повлияло на индустриалните отношения, което е в противоречие с 
мнението на работодателите.

Ирландия
Изследването за проекта DIRECT II е проведено сред определен брой 
избрани мениджъри и служители. Респондентите бяха от различни 
бизнес сектори: фармацевтика, производство, медицински изделия 
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и химическа промишленост.Те са от предприятия, които са 100% 
синдикализирани и всички имат добре установени форми на вътрешна 
комуникация, с високи нива на ̋ социален диалог˝ чрез представителите 
на синдикатите, но също така включват добре установени споразумения 
за колективно договаряне (83%) и съгласувани вътрешни механизми 
за решаване на проблеми (също 83%). В тези предприятия са налице 
и високи нива на други механизми за участие на работниците и 
служителите, като например представителство чрез работнически 
съвети (67%), като представителите на работната сила участват в 
европейските работнически съвети (ЕРС) (83%).

Въпреки това само една трета от респондентите са заявили, че имат 
политика за пряко участие, както е посочено в определението, като 
50% са заявили, че в тяхното предприятие е въведена някаква форма 
на пряко участие. Друга една трета заявяват, че основната форма на 
пряко участие е консултация с работната група, а още 33% твърдят, че 
решенията, свързани с работата, са делегирани на работната група.

Що се отнася до промените в резултат на въвеждането на прякото 
участие, отговорите показват, че не е имало промени в трудовите 
договори, но че то е довело до промени в системата за възнаграждение 
в 33% от предприятията - в отговорите не се посочва какви са били тези 
промени.

Петдесет процента от анкетираните са заявили, че техните предприятия 
са въвели някаква форма на нова технология през последните пет 
години, като най-често срещаните форми са били автоматизация 
(50%) и нов софтуер (33%). Въвеждането на нови технологии е довело 
и до промени в равнището на заетост (67%), но няма данни дали това 
е било увеличение или намаление на равнището на заетост. Налице е 
също така 100% увеличение на нивата на умения и на квалификация 
на работната сила, на нови производствени системи, като например 
икономично производство (50%), и на организацията на труда (67 %), 
като в 50% от отговорилите предприятия е въведена работа в екип. 
Малко са обаче промените в правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд (само 33%) или в организацията на работното време 
(17%).

Наблюденията относно прякото участие на респондентите в асоциирана 
фокусна група са както следва:

Характеристики на прякото участие: 56% от участниците във фокус 
групата заявяват, че на работните им места има някаква форма 
на участие, като например по наблюдението на въпросите по 
безопасността и изпълнението има регистрирани форми на участие:

а. Всяка седмица са се провеждали инструктажи по БЗР, главно за 
обсъждане на въпроси, свързани с безопасността

б.Съществува ежедневно взаимодействие между персонала и 
ръководството.

Доколко широко е прякото участие? Там, където се прилага някаква 
форма на ПУ, значението му изглежда е много различно. Срещите за 
инструктаж по БЗР изглежда са популярни, но, както отбелязва един от 
респондентите: „те не водят до нищо“.

Какви форми на пряко участие се прилагат?: В предприятията, в 
които се използва прякото участие, коментарите относно прилаганите 
форми са следните:

a. Има някои „символични“ консултации, когато се извършват големи 
промени 

б. Ръководителите и мениджърите са поканени да участват в 
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Комитетите по безопасност
в. Няма индивидуално пряко участие, всички форми са в „работни 

групи“.
Коя е най-разпространената форма на пряко участие? Една трета 
от членовете на фокус групата заявяват, че инструктажите по БЗР са 
единствената форма на ПУ на работните им места. В 22% от случаите 
се провеждат и индивидуални срещи с ръководителите.

Какви категории работници/служители участват в прякото участие?: 
От отговорите се вижда, че на работните места на участниците във 
фокус групите има много категории ангажирани служители

a. Всички работници и служители в една трета от предприятията
б. В 22 % от предприятията участват „избрани“ членове на персонала.
Какви въпроси се обхващат от прякото участие?: Посочени са най-

различни въпроси, като например:
а. Въпроси, свързани със здравето и безопасността 
б. Промяна в логото на предприятието
в. Завършване на работни задания
г. Въпроси, свързани с информационните технологии и персонала.

Какви са причините за въвеждането на прякото участие?: Посочени 
са разнообразни причини. Повечето от тях изглеждат положителни, 
но някои отговори показват елемент на недоверие в мотивите на 
мениджърите:

а. За премахване на бариерите в комуникациите
б. За да се успокоят работниците!
в. За да се въведат или наложат промени
г. За подобряване на нивото на безопасност
д. За запознаване на персонала с проблемите
е. За подобряване на комуникациите 
ж. За решаване на проблемите, преди да са „излезли извън контрол“.

Намалява ли прякото участие влиянието на синдикатите?: Въпреки 
че има известни опасения относно въздействието върху синдикатите, 
една трета от участниците във фокус групата не смятат така. Другите 
отговори включваха:

а.Т о може да намали влиянието на синдикатите, както в положителен, 
така и в отрицателен план!

б. Ако се осъществи по-радикално, може да намали влиянието на 
синдикатите!

Италия
Прякото участие присъства само в 1% от текстовете за работа в екип.134 
Интересни данни идват и от европейски проучвания, като например 
данните, които са публикувани през 2015 г. Италия се нарежда доста 
ниско в таблицата за качеството на участието.135

Струва си да се отбележи важното проучване за качеството на работата, 
проведено от Националния институт за анализ на публичните политики 
(INAPP) през 2015 г., с неговите препратки към степента на участие, 
автономност и контрол. То е установило, че:

134 Fondazione Di Vittorio-CGIL Secondo Rapporto sulla contrattazione di secondo 
livello al tempo del Covid-19 Rome {2019}

135 Eurofound European Working Conditions Survey 2015 Luxembourg (2025)
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• 26,8% от изследваните местни предприятия използват практики 
за организационно участие (ПОУ) 

• 94,9% предвиждат редовни срещи между управляващите екипи 
и работниците 

• 78,4 % предвиждат споделяне на определени решения
• 69,9 % предоставят инициативи за обучение. 136

Предприятията с над 250 служители (42%) са най-активно ангажирани. 
Връзката с ефективността, т.е. производителността и качеството, е от 
голямо значение, както и по отношение на въвеждането на нови процеси 
и нови технологии. Заключението от проучването е, че възприемането 
на организационни практики, основани на участието, води до ползи 
както за работниците (по-високо качество на работата), така и за 
работодателите (по-добри резултати), особено при внедряването на 
технологични иновации. 137

За работниците, наети със стандартни договори в производствените 
сектори, най-голямото предизвикателство идва от автоматизацията 
и нарастващото масово внедряване на нови цифрови технологии в 
рутинната работа и организацията на труда. Тук представителите на 
работниците, включително синдикатите, са призовани да участват 
в предвиждането на промените и иновациите в работата чрез 
традиционните инструменти и канали както на представителното, така 
и на прякото участие

Картината е много различна по отношение на трудовите правоотношения 
в „гиг” икономиката, където проблемите са още по-радикални и засягат 
правния статут, достъпа до защита на социалната държава, цифровия 
тейлъризъм и ˝тиранията˝ на алгоритмите. Освен това съществува 
огромен проблем с представителството, тъй като е много трудно да се 
обединят тези разпръснати и много уязвими работници на пазара на 
труда. 138

По отношение на Италия е необходимо да се започне с някои данни за 
разпространението на дигитализацията в икономиката и обществото. 
Що се отнася до данните за цифровите и социално-техническите 
иновации, Италия е страна със силен дуализъм. Макар че понастоящем 
някои области на високи постижения са в състояние да се конкурират 
с най-добрия международен опит, все още съществува значителна 
част от предприятията, където работата е основана на традиционни 
организационни модели.

Полша
Според проучване, проведено в Полша през 2016 г., само 11.2% от 
18-30-годишните работници, които просто ˝изпълняват˝ задачи с 
най-ниска степен на сложност и отговорност, смятат, че трябва да 
имат някакво влияние върху управлението на предприятията, в които 
работят. Това обаче е делът на онези, които приемат това напълно, 
като други 35.7 % от анкетираните го заявяват като предпочитание, но 
не категорично. .

Участието е по-често срещано в сектора на услугите, отколкото в 
промишлеността и е с ниско ниво в строителството. Най-често се 
наблюдава в търговията (85%), в институциите от публичния сектор 
(здравеопазване и социални грижи, 86,4%), в комуналните услуги 

136 National Institute for the Analysis of Public Policies (INAPP) (2015)
https://www.inapp.org/it/ProgettiCompetitivi/EQUAL/organizzazione

137 Canal, Gualitieri, 2020

138 Lassandari, 2017; Forlivesi, 2018; Faioli, 2018; Vandaele, 2018



79

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

(85,7%) и в банкирането и застраховането (85,7%).

Установено е, че ПУ е най-широко застъпено сред стопанските субекти, 
в които работят между 200 и 499 служители, а най-високо (70.6 %) е 
при тези с над 500 служители. Формата на собственост не корелира 
с тези нива на участие. Активността на участие се проявява повече от 
служители, работещи в качеството на специалисти, докато оперативните 
работници, като например заетите в производството, дистрибуцията, 
транспорта и складирането, участват само в по-ограничена степен.

Автомобилна промишленост

Работниците и служителите и мениджърите обикновено са наясно с 
влиянието, което новите технологии ще окажат върху организацията 
на труда, както и върху (намалените) нива на заетост. Международни 
проучвания показват, че за около 47% от всички длъжности, чрез които 
се изпълняват различни задачи, съществува риск от закриване, тъй 
като в производствените процеси се въвеждат различни елементи на 
компютъризация. Сред аспектите, които се включват в тази област, са 
по-съвременни форми на производство, роботика, нови материали, 
прогресираща дигитализация, изкуствен интелект и продуктови 
иновации. Процесите на автоматизация най-вероятно ще засегнат 
длъжностите, при които изискванията за квалификация са само на 
ниско или средно ниво.139

В много от работещите заводи в автомобилната индустрия се 
осъществява непрекъснат процес на иновации, като се въвеждат 
нови технологии и се спазва принципът, че всяка година трябва да 
се постигат 5% икономии. Това гарантира намаляване или забавяне, 
като се полагат усилия за оптимизиране на разходите и процесите. На 
производствената линия се внедряват роботи, но също и „ко-боти“, т.е. 
такива, които могат да работят заедно с хората на монтажната линия. 
Мнението на един от мениджърите е, че роботизацията вече е стандарт 
в производството на двигатели и се разглежда като единствения начин 
за по-нататъшно развитие на сектора.

Въвеждането на нови технологии във фирмите оказва влияние върху 
организационната им структура, върху ситуациите, с които се сблъскват 
работниците и служителите, и върху начина, по който последните 
изпълняват задачите си на работното място. 140 След 1990 г. се наблюдава 
значително намаляване на равнището на заетост, което е следствие и 
от промените на пазара на моторни превозни средства. Това включва 
и промени в търсенето на различни категории превозни средства и в 
резултат на това някои автомобилни заводи, функциониращи преди 
1990 г., са фалирали. Най-фрапиращият случай беше фалитът на 
Fabryki Samochodów Osobowych (FSO) (Завод за леки автомобили), 
базиран близо до Варшава. Предприятието влиза в съюз с различни 
производители, но крайният резултат е неговото закриване.

Характерът на работата оказва влияние върху това колко интензивно 
може да бъде участието. Работата в завод често означава операционна 
система, включваща движеща се монтажна линия. Повечето аспекти 
на такива работни места се контролират от строги правила на 
работното място. В групата FCA(FIAT) управляващият екип на завода 
е показал предимствата, произтичащи от концепцията за съвместно 
производство.141 Един от респондентите смята, че предизвикателството 

139 ILO 2020:28.

140 Bogusław Korzeniowski.2019. Motoryzacja w III RP, to że się wszystko udaje to cud. 
Magazyn Motomi (12.06); https://magazynmotomi.pl/2019/06/12/motoryzacja-w-iii-rp-
to-ze-sie-udalo-to-cud/

141 Това е преди FCA да се присъедини към  Sellantis Group.
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за тези, които инсталират нова технология, е да имат достатъчно 
умения, за да въвлекат работниците в процеса, чрез който съвместното 
създаване може действително да се осъществи.

Друг отбеляза, че: 

... работникът, който извършва физическа работа - като 
действителен ползвател на технологията - няма много широки 
възможности да участва в действия от този вид, именно поради 
вида на работата, която се извършва, и скоростта, с която тя 
трябва да бъде извършена.

По мнението на друг, 

...работниците/служителите трябва да бъдат част от концепцията 
за съвместно създаване. Те не бива да стоят извън нея, а трябва 
да бъдат съавтори и част от процеса, като един вид консултативен 
орган, който може да предава забележки и наблюдения.

Освен това респондентите изтъкват необходимостта равновесието 
да бъде част от процесите, чрез които се въвеждат нови технологии. 
Основното предизвикателство е да се гарантира, че включването 
на нови работници няма да доведе до изключване на друга група 
работници, още повече, че става въпрос за по-възрастни хора. Така 
че е необходимо да има баланс между последните (които не са твърде 
склонни да участват в процеса на промяна) и техните по-млади колеги. 
По-възрастните работници няма да се сблъскат с изключване, когато 
имат достъп до обучения, тъй като с обучението тези по-възрастни 
работници имат възможност да бъдат в крак с технологичните промени.

Във Volkswagen Познан са предприети редица начинания за въвеждане 
на нови технологии. 142 Напоследък най-важната технологична промяна 
е в заваръчния цех през 2020 г., където са инсталирани роботи за 
производството на новия автомобил за доставки, известен като Caddy. 
Автоматизацията е свързана с необходимостта от намаляване на 
нивата на заетост около 750 души.143 Освен това в хода на пандемията 
Ковид-19 има планове за съкращаване на още 450 работници.144 От 
друга страна, както пояснява ръководителят на фирмата, именно 
заради автоматизацията е бил пуснат в експлоатация още един завод 
на Volkswagen във връзка с пускането на производствената линия за 
сглобяване на автомобилите за снабдяване Crafter. Компанията е 
уведомила предварително за въвеждането на автоматизацията, тъй 
като това е било част от стратегията й. Синдикатите са започнали 
преговори, включително за това какви са критериите, на които се 
основават съкращенията, както и за предоставянето на пакет за 
подкрепа на служителите, които губят работата си.

Работниците и служителите са били обучени, за да се гарантира 
готовността им да работят при новите условия. В същото време 
действителното въвеждане на роботите на работното място е било 
свързано с промени в начина на организация на труда. Един служител 

142 Компанията осъществява своята дейност в Полша от 1993 г. (за първи път е 
започнала сглобяване на автомобили)

143 Monika Pasławska. 2020. Moja kariera nie przebiegałaby tak, gdybym nie był 
członkiem związków - mówi prezes Volkswagen Poznań. Gazeta Wyborcza 19.06;

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26042894,w-niemczech-ludzie-sa-juz-
nasyceni-polscy-pracownicy-sa-pelni.html

144 Monika Pasławska. 2020.Volkswagen. Przy dźwiękach „Bella Ciao!” żądali 
przedłużania umów dla pracowników. Gazeta Wyborcza, 3.06.

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25999768,volkswagen-przy-dzwiekach-
bella-ciao-zadali-przedluzania-umow.html
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отбелязва, че ръководството е било силно повлияно от повишаването 
на ефективността на работниците като приоритетна цел. Всяка година 
ръководството търси възможности за икономии и повишаване на нивата 
на ефективност.

Все пак, онези, които са на по-високите управленски нива, са тези, 
които вземат едностранни решения за това как да увеличат работното 
натоварване и след това наблюдават работното място, за да оценят 
как вървят нещата. Те приемат, че технологичните промени правят 
работата по-малко натоварваща за работниците, които след това са в 
състояние да вършат повече работа и да работят по-ефективно. Това 
от своя страна осигурява намаляване на броя на заетите на някои 
работни места, като задълженията и задачите се преразпределят 
между останалите.

Един от резултатите от този подход е работниците и служителите да 
се редуват на различни работни места - идея, която според един от 
засегнатите води до влошаване на условията на труд за някои от тях. 
Някои работници са загубили добри работни места, тъй като им е 
била възложена работа на повтарящи се монтажни линии, в резултат 
на което засегнатите са изпаднали в депресия поради смяната на 
работните места и загубата на статус.

През този период на технологични и организационни промени 
синдикатите са били в постоянен контакт с управляващите органи. 
Включени са били различни форми на участие, в които участват както 
синдикатите, така и работниците в различните организационни звена. 
Същевременно е изказано и предположението, че автоматизацията 
би трябвало по-скоро да помогне на работниците да се справят с 
най-тежките и най-трудните задачи, вместо да доведе до съкращения, 
които всъщност тя е предизвикала, дори и някои групи работници да 
продължават да се занимават с интензивен труд.145

Телекомуникации

Телекомуникациите са сектор, който през последните три 
десетилетия претърпя огромни технологични промени. Това е оказало 
широкообхватно въздействие върху предоставянето на услуги, но 
също така и върху равнищата на заетост. Най-добрият пример за 
това е обхватът на промяната в компанията, която е поела ролята 
от стария държавен монопол. В началото на 90-те години на ХХ век, 
когато предоставянето на услуги в телекомуникационния сектор е 
било организирано в търговско дружество, наречено TP SA, в него 
са работели почти 70 000 души. Към 2020 г. обаче в компанията има 
около 10 000 пряко заети работници. Очаква се, че до 2022-2023 г. 
заетостта ще намалее допълнително до около 1400 души.146 През тези 
три десетилетия се наблюдава и значителен ръст в броя на абонатите 
на телефонни услуги.

В този сектор е възможно да се разграничат някои видове пряко участие. 
Работодателите много охотно прибягват до метода на анкетиране на 
работното място, при който работниците и служителите могат да дадат 
мнение по редица ключови аспекти на работата си, като например 
удовлетвореност от работата, условия на труд и отношение, проявявано 
от мениджърите. Фирмите свикват и специални проектни екипи, които 
се занимават с оптимизирането на ключови бизнес процеси, като 

145 Интервюта с  Piotr Obryś, Chair of NSZZ ”Solidarność and Marcin Siwczak, 
синдикален лидер,Inicjatywa Pracownicza,

146 “Umowa Społeczna w Orange na lata 2022 - 2023 podpisana” (08.12.2021),
http://www.skpt.pl/aktualnosci/932-umowa-spoleczna-w-orange-na-lata-2022-

2023-podpisana
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например в областта на връзките с клиентите, където се търси мнението 
на работниците и служителите за това как да се подобри качеството и 
ефективността на обслужването на клиентите.

Стандартните методи за участие се прилагат и при осъществяването 
на някои ключови проекти, като например промени в прилаганите 
технологии и методите за организация на работата. При тези 
обстоятелства се провеждат срещи с персонала, разпространяват се 
въпросници и се публикува информация на фирмените портали.

Испания
Според използваната литература, в повечето случаи регистрирани 
в Испания участието се тълкува управленски. Според този възглед 
работниците трябва да бъдат въвлечени в ценностите и нормите на новата 
организационна култура, превръщайки се в участници в постигането 
на бизнес целите. В това отношение участието би могло да допринесе 
за повишаване на ефективността на предприятието (намаляване на 
разходите, повишаване на производителността и качеството) и за 
засилване на ангажираността на работниците към бизнес целите чрез 
усвояване на фирмената култура или организационната култура.147 
Това би могло да се разглежда като риск за синдикатите, когато те 
трябва да сътрудничат или да се противопоставят на участието на 
работниците, предложено от мениджърите. Подкрепата може да 
бъде отслабена, ако работниците възприемат, че тяхното участие се 
увеличава, предавайки предложенията и оплакванията директно на 
ръководството и намалявайки влиянието на синдикатите на работното 
място.

Заслужава си да се отбележи следният опит, който се ръководи предимно 
от групи работници в сътрудничество с делегати по превенция:

• Подобрени условия на труд в заведенията на ФК Барселона. 
Управляващият екип и представителите на работниците съвместно 
създават работни групи като пространства, в които компанията 
изслушва и изпълнява предложения за промени в начина на работа и 
предоставяне на услуги. Провеждат се седмични срещи за планиране и 
месечни срещи на отделите, на които делегатите по превенция на риска 
на работното място на CCOO предлагат превантивни мерки.148

• Превантивни мерки за организация на работата в здравния 
център за хора с интелектуални затруднения и психични проблеми 
(Centre Assistencial Sant Joan de Déud›Almacelles). Превенцията на 
психосоциалните рискове се осъществява чрез участие на работниците 
по различни теми и въпроси, като например организиране на почивки 
и отпуски, изясняване на задачите и отговорностите и др. Това е процес 
на превенция с широко участие, ръководен от делегатите по превенция 
на ComisionesObreras и директора на дирекция ˝Администрация и 
човешки ресурси.149

• Мерки за превенция в сектора за почистване на улици. 
Инициатива, разработена от Федерацията на частните услуги ( член 
на CC.OO), Федерацията на обществените служби (член на UGT) и 
Асоциацията на общинските фирми за почистване, с подкрепата на 

147 Sánchez A (2012), La Participación de LosTrabajadores en la Empresa: Criticas y 
Riegos  Anuario sociolaboral 2012, Madrid, Fundación 1° Mayo

148 Álvarez, et al, (2016), Democratizar la organiación del trabajo en los bares del 
Barça in Por Experiencia, Revista de Salud Laboral, Num 74, ISTAS-CC.OO

149 Bárzazo, S; Ruiz, I. Scarpetta, M. (2014) ‘La prevención en origen de los riesgos 
psicosociales es posible de forma participativa’.  Por Experiencia, Revista de Salud 
Laboral. No. 66. ISTAS- CC.OO
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ISTAS и финансиране от Фондацията за превенция на професионалния 
риск. Работниците участват в процеса на вземане на решения и 
допринасят със своите знания. До тях се допитват относно възложеното 
им оборудване и маршрута. Те могат да предлагат идеи и мерки, които 
се предават на управляващите органи и делегатите. С работниците 
се провеждат консултации и преди закупуването на оборудване, като 
например камиони, контейнери, кофи, торби за отпадъци и др., за 
да могат те да имат думата при вземането на решенията, свързани с 
техните инструменти за работа.

• Трансформация на организацията на труда в хотел 
Colón. Тази инициатива, инициирана от делегатите по превенция и 
ръководството с подкрепата на ISTAS, се фокусира върху превенцията 
на психосоциалните рискове. По отношение на резултатите тя е довела 
до истинска трансформация в организацията на труда, по-специално 
под формата на участие на работниците. Работната група изтъква 
необходимостта от промяна на методите на работа на това място. 
Срещите на отделите се провеждат под формата на пространство за 
информация, обсъждане и вземане на решения относно ежедневните 
операции и инциденти, с цел намаляване на вредното излагане на 
психосоциални рискове. Работниците са подобрили влиянието си върху 
ежедневната работа. Техните знания и опит са утвърдени и те получават 
подкрепата на началниците и колегите си.150

150 Haro et al., (2013) ‘¿Cómo conseguir que la participación de los trabajadores sea 
un hecho?’, Por Experiencia, Revista de Salud Laboral. Num, 59. ISTAS- CCOO.
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Глава 6
Сравнения на начините за справяне с проблема 
Ковид-19 в шестте партньорски държави 

Макар че първоначалното намерение на този проект не беше да 
включи опита на работниците и предприятията във връзка с тяхната 
реакция към Ковид-19 и това не е част от проектното предложение 
за финансиране от Европейската комисия, тъй като пандемията се 
разпространи в държавите членки на ЕС точно когато стартираха 
дейностите по проекта, беше решено да се проучи как предприятията, 
участващи в проучването на конкретните казуси, са реагирали на 
пандемията.

Отговорите на тази допълнителна част от проучванията на казуси 
показват четири основни тенденции:

1. Здравето и безопасността на работниците и служителите са 
били първостепенна грижа на всички предприятия и в повечето 
от тяхса били създадени специални съвместни Ковид комитети 
състоящи се от членове на ръководството и синдикатите.

2. Работата от разстояние/надомната работа е била улеснена, 
когато това е било възможно, като във всички предприятия е 
било осигурено необходимото оборудване, като компютри, 
принтери, софтуер, достъп до интернет и т.н. Очакванията на 
много предприятия са, че този начин на работа ще продължи и в 
бъдеще след пандемията.

3. За работниците, които не са можели да извършват работата си от 
разстояние, например в производства, считани за „съществени“ 
за общностите и икономиката, са били въведени широкообхватни 
предпазни мерки за безопасността на персонала.

4. Вътрешните срещи са прекратени и комуникациите на работното 
място са се преместили онлайн, като се е увеличило използването 
на интранет, видеоконференции и електронна поща.

Информацията, предоставена от проучванията на конкретни случаи 
относно начина, по който предприятията са реагирали на Ковид-19 
показва до каква степен те са се постарали да осигурят безопасна 
работна среда при много трудни обстоятелства:

Производство:

• Използването на електронните комуникации и информационните 
технологии е било вече широко застъпено в българската фармацевтична 
компания Софарма, но пандемията е дала допълнителен тласък за по-
нататъшно развитие на работата по интернет.Където е било възможно, 
тя е въведена, заедно с увеличаване на използването на други форми 
на електронни комуникации, като мобилни телефони, електронна 
поща и видеоконференции/срещи. Макар че тази нова форма на 
работа е ограничена от естеството на производствения процес, очаква 
се, че където е възможно, тази употреба на цифрови комуникации ще 
продължи да се използва и в бъдеще.

• Кипърската химическа компания Medochemieе е продължила 
да произвежда, тъй като се счита, че тя е от съществено значение за 
обслужването при извънредната ситуация от Ковид-19. Въпреки това тя 
въвежда редица действия за защита на работната сила, като например 
забрана за припокриване на смените или за „предаване на смените“, като 
се гарантира, че членовете на смените никога не се намират в една и съща 
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сграда по едно и също време. Дружеството също така въвежда „бързи“ 
тестове за използване от работниците, преди те да бъдат предоставени от 
държавата или да станат по-широко достъпни за населението като цяло. 
Служителят по здравословни и безопасни условия на труд в предприятието 
(представител на работниците) е работил в тясно сътрудничество 
с ръководството на отдел „Човешки ресурси“, за да гарантира 
безопасността на целия персонал. Така че служителите в тези отдели, 
които могат да работят от разстояние, предимно от административните 
области като финанси, маркетинг, човешки ресурси и др., са били 
улеснени и са им били предоставени необходимите технологии, за да 
го направят. Компанията е улеснила и родителите, които е трябвало да 
се грижат за деца по време на пандемията, като например е направила 
промени в смените, за да се съобрази с техните семейни задължения. 
Пандемията е довела до увеличаване на използването на технологии, по-
специално ИКТ, за улесняване на надомната работа чрез използване на 
интернет, електронна поща и текстови съобщения. Телеконференциите 
също са били използвани за онлайн срещи. Очаква се използването на 
такива комуникационни технологии да продължи и след пандемията от 
Ковид-19.

• Ирландският производител на бои Fleetwood, също е бил 
определен като „основна услуга“ по време на пандемията, а 
безопасността на персонала е получила висок приоритет. Създаден е 
бил специален съвместен Ковид комитет по здраве и безопасност, който 
да разглежда всички въпроси, свързани с пандемията. Тези, които са 
можели да работят от дома си, са били улеснени да го направят и са им 
били предоставени всички необходими технологии за това - компютри, 
принтери и инсталиран подобрен широколентов достъп.

За продължаване на производството: 
- Са въведени работни „балони“ за безопасни работни зони, 
- Са инсталирани екрани за разделяне на „балоните“ за персонала
- Са създадени временни столови, за да могат работниците да 

останат в рамките на своите „балони“.
- Осигурено е оборудване за лични предпазни средства, а 

дружеството произвежда собствени дезинфектанти за ръце.
Едно от основните предизвикателства по време на пандемията 

за Fleetwood е било прекъсването на веригата за доставки „точно 
навреме“ и осигуряването на основните компоненти за производствения 
процес. Проактивният подход на компанията в отговор на пандемията 
и поддържането на производството е довел до повишаване на добрата 
воля сред работниците и има съгласие, че опитът от съвместната работа 
и промяната в културата през последните години са улеснили както 
ръководството, така и служителите да си сътрудничат при справянето с 
предизвикателствата на Ковид-19.

• The Metallurgy Foundry в Испания трябваше да затвори внезапно 
с настъпването на пандемията. Съществуващият модел на пряко 
участие дава възможност за бърза реакция на управляващите органи 
и синдикатите за постигане на споразумение за това как да се справят 
с временното затваряне на предприятието. Тъй като затварянето е 
по-кратко от очакваното, а с възобновяването на производството 
има по-високо ниво на търсене и съответно - допълнителни печалби, 
управляващите решават да се откажат от първоначалното споразумение 
със синдикатите и да изплатят всички пропуснати доходи на работниците, 
както и да споделят тези допълнителни печалби.

Процедурите за справяне с блокирането на производството са 
договорени чрез Комитета по здраве и безопасност и специален 
Ковид Комитет, които заседаваха всяка седмица. И в тази компания е 
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насърчена дистанционната работа за онези работници, които можеха 
да го направят, което разшири вече съществуващата политика за 
баланс между професионалния и личния живот. Срещите лице в 
лице се провеждат на открито, а има и срещи, които се провеждат и 
дистанционно. Не изглежда да е имало допълнително използване на 
ИКТ, тъй като те вече са били въведени преди избухването на пандемията.

• Както при Fleetwood, така и при други индустриални 
производители, основно предизвикателство и негативен резултат 
от пандемията за Electrolux в Италия е нарушаването на веригите за 
доставка на компоненти, което е довело до преоценка на системата 
„точно навреме“ и са били взети решения за приближаване на 
производството на компоненти до производствените предприятия.
Компанията също така поема водеща роля в изготвянето на национален 
протокол за безопасност на здравето на работниците по време на 
Ковид-19. Счита се, че това е било от полза при намирането на решения 
за справяне с пандемията на работното място. При възобновяването на 
работата през март 2021 г. е въведено носенето на маски, а в столовете 
на отделите са монтирани паравани. Въведени са и поетапни часове за 
излизане и влизане, за да се избегне събирането на хора при смяната 
на смените. Въведена е била възможност за дистанционна работа за 
административния персонал. След затварянето през 2020 г. Electrolux 
отново започва да произвежда през 2021 г. и е имало силно скрито 
търсене на продуктите ѝ.

Един интересен момент, който е единственият подобен опит, 
подчертан в казусите, е възражението на редица работници и служители 
срещу носенето на маски по време на работа на смени, тъй като ги 
смятат за твърде неудобни през горещите летни месеци. И отново, с 
края на извънредното положение в края на декември 2021 г., Зеленият 
Ковид сертификат (the Green Pass) вече изисква и задължително 
носенето на маски при влизане в обществени и частни работни места, 
съгласно Законно постановление №.127/2021 г., и това отново довежда 
до широкомащабни протести сред работниците на обекта.

• Преди пандемията от Ковид-19, в базираната в Ирландия 
Kомпания за медицински изделия съществуват редица вътрешни 
споразумения за съвместни срещи, като например редовни срещи 
на местно ниво в ˝цеха˝, месечни производствени срещи, на които 
присъстват представители на синдикатите, двумесечни срещи на висшия 
мениджмънт и синдикатите. С настъпването на пандемията обаче 
всички тези договорки са прекратени и акцентът се премества върху 
работата на съвместния комитет по здраве и безопасност и Ковид, чиято 
отговорност е да се занимава с логистиката и да съгласува протоколите.
Всички опасения на работниците са били разглеждани от този 
съвместен комитет, в резултат на което движението на персонала и 
материалите из обекта е било ограничено, смяната на смените е 
регламентирана, така че да няма смесване на ˝работни балони˝, 
а входовете и изходите на обектаса отделени. Мениджърите са 
продължили да провеждат редовни консултации с работниците по 
редица въпроси, като например предложените промени в условията на 
труд или всяко преразглеждане на графиците на смените, които стават 
приоритет, тъй като ограниченията във връзка с Ковид-19 са въведени 
в целия завод.

Тъй като става въпрос за предприятие за производство на 
висококачествени медицински изделия, което е освободено от 
разпоредбите за ограниченията, за повечето работници не е било 
възможно да работят от дома си. Интранет и електронната поща са 
се използвали за поддържане на връзка с всички служители, а всички 
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евентуално възникнали проблеми на работниците са били разглеждани 
директно по електронен път, чрез отдела по човешки ресурси или чрез 
специалния съвместен комитет по здраве и безопасност и Ковид-19.

FCA Polska - В началото на пандемията управленският екип въвежда 
стратегия за справяне с въпросите на здравето и безопасността и 
защитата от инфекции. Синдикатите са поканени да коментират 
подхода на мениджърите и да направят предложения, а органите за 
управление са били с нагласи да разгледат всички предложения. Около 
30% от всички правила и разпоредби във връзка с Ковид, въведени с 
цел осигуряване на по-добра безопасност по време на пандемията, са 
предложени от синдикатите.

Естествено, идеите както на синдикатите, така и на самите работници 
са свързани преди всичко с намаляване на вероятността хората 
да се заразят. Например работниците са насърчавани да си носят 
индивидуални бутилки с вода, вместо да използват големите общи 
източници на обекта, и бяха въведени правила, целящи да се избегне 
струпването на хора в общите помещения, като например съблекалните 
и т.н. Входовете и изходите също са регулирани и работниците са 
съветвани да не докосват нищо, когато влизат или излизат през вратите. 
Дружеството е осигурило и допълнителни автобуси за работниците до и 
от завода, за да се гарантира, че при пътуванията се спазват подходящи 
разстояния между хората.

Телеком

• Голяма част от работниците в телекомуникационната компания 
БТК-Виваком, където новите технологии са по-напреднали, вече 
имат право на дистанционна работа или работа от разстояние до 
пет работни дни месечно и това е част от дейността на компанията 
от много години. В резултат на пандемията и тъй като работниците 
на първа линия са станали по-предпазливи, когато работят с 
клиенти, работните графици са променени, като е удължен срокът 
на работа на непълно работно време, дежурствата и работата 
от дома, където е възможно. Около 40 % от служителите са 
работили от разстояние за продължителни периоди през 2021 г. 
Като цяло (и в двата български казуса)пандемията е довела до общо 
увеличение на вътрешното използване на електронни комуникации, 
увеличаване на използването на интранет, на комуникациите по 
мобилни телефони, като например незабавни съобщения и имейли, 
както и видео срещи, а дейностите по обучение също са се провеждали 
онлайн.

• Orange Telecom (Полша): всички процедури за безопасност 
и комуникация за справяне с новите обстоятелства са подготвени от 
компанията чрез нейните звена и отдели. Синдикатите или други органи 
на работниците и служителите не са имали принос или не са участвали в 
този процес. Един от синдикалните лидери казва, че всичко необходимо е 
било подготвено навреме и напълно в съответствие с всички разпоредби 
във връзка с Ковид. Синдикатите не са повдигали възражения срещу тези 
извънредни политики, когато става въпрос например за нови условия 
на работа, работа от разстояние и т.н.Компанията не се е опитвала 
да промени споразумението за заплатите и синдикатите не са имали 
причини да повдигат този въпрос.

Организации в сферата на услугите

• Кипърската здравноосигурителна организация успява да 
продължи работата си по време на пандемията благодарение на вече 
въведените модерни технологии. Организацията на работа обаче 
е нарушена и се налага да се въведе дистанционна работа. За да се 
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улесни това, са въведени съвременни технологии и софтуер, които да 
подпомагат работата от разстояние/от дома, като например смартфони, 
видеоконферентна връзка, интранет и електронна поща.Работата 
от разстояние е приета от управляващия екип и персонала като 
съществена за опазване на здравето на служителите и за осигуряване 
на непрекъснато обслужване на обществеността.

• Пандемията ускорява цифровизацията в испанската 
Кооперативна спестовна банка, което е позволило на банката да 
продължи да предоставя услугите си. Въпреки това културата и опитът 
в работата от разстояние са били много слаби. Въпреки че вече има 
комитет по безопасност и здраве, за времето на пандемията е създаден 
специален комитет по коронавируса, който да координира реакцията 
на банката. За да помогне на работниците да се адаптират към тази 
„нова“ реалност, банката разработва редица услуги за подкрепа, 
за да помогне при евентуални трудности при работа от разстояние, 
включително ръководство за работа от разстояние и ръководство 
за емоционално благополучие, и през 2020 г. издава над тридесет 
съобщения в подкрепа само на персонала.

• В Италия по време на националния блокаж има пълна забрана за 
използване на мрежата на Autostrade. С облекчаването на ограниченията 
през 2021 г. е въведена интелигентна работа за 1400 административни 
служители в Autostrade per I›Italia (ASPI), което е резултат от две 
споразумения между органите за управление и синдикатите - около 40% 
от работниците и служителите, главно в административните длъжности, 
работят дистанционно. Тези споразумения също така позволяват на 
около 8000 работници и служители да се възползват от интелигентната 
работа и да могат да организират работните си графици на седмична 
база, като се договарят с мениджърите кога да се изключат и да улеснят 
например подпомагането на децата с дистанционно обучение по 
време на затварянето на учебните заведения в резултат на Ковид-19. 
За да се справи компанията с предизвикателствата свързани с 
блокирането и работата от разстояние, е създадено ̋ бюро за изслушване˝ 
предоставящо психологически услуги. Създадена е и цифрова културна 
и развлекателна услуга, достъпна за всички служители, която включва 
възможност за изтегляне на електронни книги, цифрова видеотека и 
електронни езикови курсове за обучение. Създадена е и онлайн услуга 
за грижа за хората (Autostrade Together) с цел поддържане на активни 
професионални и лични взаимоотношения.
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Глава 7 
Заключения и препоръки 

Заключения

Проектът DIRECT II надгради проучването на прякото участие в шест 
държави членки на ЕС, като целта на първия проект DIRECT от 2016 г. 
до 2018 г. (VS/2026/0305) беше:

...да се сравнят различните национални тенденции; да се 
анализират причините за развитието на прякото участие; да 
се оцени въздействието на прякото участие върху трудовите 
правоотношения; и да се насърчи положителното въздействие 
на прякото участие върху представителството на работниците и 
служителите и индустриалните отношения на ниво предприятие.

Заключенията на този първи проект DIRECT включваха:

• Във всички шест участващи държави членки има пряко участие, но 
с различна степен на прилагане, но по-често в по-големи предприятия

• Повечето работодатели и представители на синдикатите приеха 
определението за пряко участие, използвано в проекта (а също и в DIRECT 
II), но с някои различия в разбирането от страна на работодателите и 
техните организации и от страна на синдикатите.

• Като цяло социалните партньори подкрепиха прякото участие, 
като представителите на работниците изразиха известни резерви по 
отношение на възможните отрицателни въздействия върху работните 
места и условията на труд и разглеждаха прякото участие като 
управленски подход

• Важността на прякото участие беше призната от респондентите
• Въпреки това в повечето от участващите държави не е имало 

нормативна уредба, с изключение на някои частични разпоредби 
в България и Ирландия и някои разпоредби в колективните трудови 
договори и националните споразумения в Италия и Ирландия

• Прякото участие обаче не е интегрирано в националните или 
секторните системи на трудовите отношения

• И накрая, успехът на прякото участие зависи от редица фактори, 
като например конкретни форми на организация на труда, технологии, 
иновации на работното място, корпоративна култура, стилове на 
управление и по-специално от равнището на доверие между работната 
сила и ръководството.
Въз основа на тези констатации, настоящият проект DIRECT II разгледа 
конкретно как прякото участие като оперативен подход се използва 
или би могло да се използва при въвеждането на нови технологии и 
установи, че:

1. Проучванията на конкретни случаи показват, че през последните 
години във всички изследвани бизнес сектори са въведени широк 
спектър от нови технологии, но в частност се наблюдава интензивно 
технологично развитие в: 

а. Производството, като например автоматизирани линии за 
сглобяване и роботика

б. Телекомуникационните компании чрез въвеждането на нови 
информационни комуникации и цифрови технологии (ИКТ)

в. Предприятия, базирани на услуги, чрез компютъризация на 
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работните задачи.
2. Прякото участие не се практикува широко в повечето държави 

членки при въвеждането на дгитализацията, информационните и 
комуникационните технологии и други нови форми на автоматизирано 
производство, а ако се практикува, то е по-скоро чрез обмен на 
информация и в някои малко на брой случаи чрез консултации по 
ограничен кръг въпроси, но делегирането на права за вземане на 
решения и самоуправляващите се екипи не е широко разпространено.

3. В редица държави, както сред работодателите и мениджърите, 
така и сред синдикатите съществува известна доза скептицизъм по 
отношение на прякото участие и съществуват опасения, по-специално 
сред някои синдикати, относно въздействието върху представителните 
им функции в предприятията и възможното узурпиране на функциите 
на местния синдикален лидер от ръководителите на екипи или лица 
на други ръководни функции в резултат на въвеждането на прякото 
участие.

4. Делегирането на вземането на решения на отделни работници и/
или на работни екипи не е широко разпространено и има съществена 
разлика в подхода в производствените предприятия и въвеждането 
на нови автоматизирани технологии, където се полагат решителни 
усилия за включване на работниците иза запазване на равнището на 
заетост чрез програми за обучение, преквалификация и пренасочване 
(Electrolux; Fleetwood).
Фармацевтичните предприятия (Sopharma; Medochemie) работят в 
силно регулирана среда и това представлява предизвикателство да 
се проектира организацията на производствения процес чрез пряко 
участие. Въпреки това се използват някои действия, предприети от 
мениджърските екипи, като например официални договорености за 
информиране и консултиране, докато в предприятието за медицински 
изделия всички аспекти на производствения процес се осъществяват 
чрез пълно прилагане на форми на пряко участие.

Друго производствено предприятие (The Metallurgy Foundry) е пример 
за организация с високо ниво на участие, използваща съвременна 
автоматизация в производствения си процес, която има работнически 
съвет, високи нива на консултации и делегиране на права, както на 
отделните служители, така и на работните екипи.

За разлика от това, в предприятията за телекомуникации, където са 
въведени нови ИКТ, те са довели до голяма загуба на работни места, 
тъй като тези предприятия се приспособяват към прехода от старите 
аналогови към новите цифрови технологии и от старите държавни 
телекомуникационни компании към работа на конкурентни пазари. 
(Orange Telecom; BTC-Vivacom)

В изследваните организации за услуги се използват редица 
технологии за компютъризация и съхранение на данни от офис тип. 
(Здравноосигурителна организация). В един от проучените случаи 
обаче са въведени изключително сложни технологии, включително 
безпилотни самолети (Autostrade per I›Italia). Проучването на 
испанската кооперативна банка е специфично с това, че тя е изцяло 
работническа собственост и се управлява от колегите-съдружници чрез 
редица съвети и комитети и е технически напреднало предприятие.

5. В Глава 1 са поставени редица въпроси (хипотези) относно 
начина, по който представителите на работниците/служителите 
могат да реагират, когато са изправени пред предизвикателствата на 
въвеждането на нови технологии. Как може да се отговори на следните 
въпроси от проучванията на конкретни случаи?
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Въвеждането на нови технологии ще доведе ли до загуба на 
работни места? Как могат да бъдат защитени нивата на заетост 
при неизбежната реорганизация на работата около въведена 
нова технология?

Няма съмнение, че новите технологии оказват влияние върху нивата 
на заетост. Въпреки това начинът, по който предприятията реагират, 
е от ключово значение за запазването на работните места.В редица 
производствени предприятия проучването установи, че са положени 
усилия за запазване на нивата на заетост чрез повишаване на 
квалификацията, преквалификация, пренасочване и промени в 
организацията на труда, за да се улесни въвеждането на роботи, 
автоматизирани линии за сглобяване и др.

За разлика от тях обаче в сектора на телекомуникациите проучванията 
на конкретни случаи установиха, че наличието и прилагането на нови 
информационни и комуникационни технологии е довело до значително 
намаляване на броя на работниците. Въпреки това, чрез преговори 
със синдикатите и сътрудничество от страна на работната сила, тези 
съкращения сабили постигнати чрез споразумение. 

Какви промени ще са необходими в съществуващата организация 
на труда и в управленските, надзорните и йерархичните 
структури, за да се справят ефективно с интегрирането на 
новите технологии в сегашните условия?

Както е отбелязано от Института IDEAS в работата му с различни видове 
предприятия, при въвеждането на нови технологии се набляга повече 
на разходите, планирането, проектирането и инсталирането на 
технологиите, отколкото на инвестициите в подкрепа на въздействието 
върху засегнатите работници.

Проучванията на конкретни случаи също така показват, че новите 
технологии изискват промени в организацията на труда, независимо 
от това кой бизнес сектор се разглежда. Те показват също така, че 
въвеждането на новите технологии е довело до промени в традиционните 
управленски, надзорни и йерархични структури.

Ако тези промени се извършват чрез пряко участие, участието на 
работниците на всички етапи от планирането, подбора, проектирането 
и инсталирането на новите технологии и произтичащата от това 
реорганизация на работата може да доведе до премахване на 
надзорните/средните управленски нива, тъй като отделните работници 
и/или работни екипи поемат ролята на самоуправляващи се. 

Каква преквалификация и усвояване на нови умения ще бъдат 
осигурени от предприятието на работниците, засегнати от 
въвеждането на новата технология? Ако набирането на нови 
квалифицирани работници с необходимия опит се извършва 
от ръководството, как тези нови работници ще се впишат в 
съществуващите структури на работното място?

В някои от проучванията на конкретни случаи е установено, че 
при въвеждането на нови технологии на засегнатите работници се 
предоставя минимално обучение. Добрите трудови отношения показват, 
че ако предприятията искат да получат най-добра възвръщаемост на 
финансовите инвестиции в нови технологии - независимо дали става 
въпрос за автоматизиране на съществуващата ръчна работа и/или на 
монтажните линии, или за въвеждане на по-евтина компютризация 
- трябва да се разработи сериозна програма за обучение на 
работниците/служителите, която да се изпълнява едновременно с 
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избора, проектирането, планирането и инсталирането на новите 
технологии. На съществуващата работна сила следва да се предоставят 
възможности за повишаване на квалификацията, преди да се наемат 
нови квалифицирани работници.

Свързан с въпроса за равнището на квалификация е въпросът 
за възнаграждението - как ще се компенсират въвеждането на 
новата технология, друга промяна в организацията на работата 
и евентуалните по-големи отговорности? Как ще бъде засегната 
структурата на доходите? Ще бъде ли споделено очакваното 
увеличение на производителността с работната сила?

В редица от проучванията на конкретни случаи допълнителните 
умения и отговорности след въвеждането на новите технологии са 
признати с увеличението на нивата на заплащане. Въпреки това би се 
считало за добра практика да се възнаграждава преквалификацията 
и придобиването на нови умения, в идеалния случай с официална 
държавна акредитация, чрез съответното увеличение на 
възнаграждението. Освен това, с появата на ефективност, произтичаща 
от новите технологии, подобряването на рентабилността следва да 
бъде финансово споделено с работната сила.

КОВИД-19

По време на изпълнението на този проект пандемията от Ковид-19 
обхвана цяла Европа, така че в изследователските въпросници бяха 
добавени редица въпроси, за да се проучи въздействието на кризата 
с пандемията върху работните места. Като цяло отговорите на тези 
допълнителни въпроси показаха, че всички предприятия подчертават, 
че здравето и безопасността на персонала са тяхно първостепенно 
съображение и всички компании са адаптирали процедури и политики, 
за да гарантират безопасността на целия персонал. 

През първата фаза на пандемията редица предприятия е трябвало 
да затворят, докато други са определени като основни и останаха 
отворени в рамките на строги разпоредби. При повторното отваряне 
на първите компании са въведени специални мерки за осигуряване 
на най-високо ниво на безопасност на работниците. Предприятията, 
включени в проучването, са включили съществуващите Комитети 
по здравословни и безопасни условия на труд и са подходили към 
ситуацията по начин, основан на сътрудничество и съгласие, като са 
включили всички заинтересовани страни във вземането на решения 
относно политиките за защита.

По-дългосрочен резултат се наблюдава за онези предприятия, които 
са имали възможност безопасно да се справят с разрастващта се 
пандемия, като работниците са преминали на дистанционна работа. 
При тях съществува евентуалното нежелание на тези работници да се 
върнат на пълен работен ден на работното си място и предпочитанието 
им да продължат да работят дистанционно. Тъй като технологиите 
вече правят работата от разстояние възможна, много държави членки 
предлагат да се приеме законодателство, което да даде на тези 
служители правото да да работят от разстояние при поискване и в 
дългосрочен план това може да се превърне в нова характеристика на 
заетостта и наследство от Ковид-19.

Препоръки

Отново, следните препоръки допълват тези, които се съдържат в 
Окончателния сравнителен доклад на първия проект DIRECT:

Посочване на целесъобразността от определен пакет от действия, 
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с оглед на създаването на условия за развитие на прякото участие, 
по-специално ролята на Европейската комисия (ГД „Трудова заетост 
и социални права“) и правителствата на държавите членки за 
осигуряване на подкрепа, насърчаване и финансови стимули:

• Финансовата подкрепа следва да бъде разширена до местата 
на работа, където социалните партньори се стремят да сключат 
споразумения за въвеждане на пряко участие, като например 
италианските данъчни облекчения в държавните бюджети за 2016 г. и 
2017 г., за да се възнагради повишаването на производителността.

• Представители от синдикатите и организациите на 
работодателите (и свързаните с тях изследователски организации), 
които възнамеряват да развиват прякото участие следва да бъдат 
определени, обучени и да бъдат на разположение за консултиране на 
организациите на социалните партньори и предприятията, които искат 
да направят културна промяна към пряко участие.

• Информацията за това къде могат да се намерят примери за 
добри практики и насоки за пряко участие следва да бъде публично 
достъпна чрез уебсайтовете на ЕС и държавите членки, както и чрез 
лесно достъпни официални публикации.

• Европейската комисия следва редовно да наблюдава 
прилагането на прякото участие и да публикува серия от доклади, 
представящи най-новите изследвания относно разпространението на 
прякото участие в държавите членки.



94

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

Библиография
Akkerman A., Sluiter R., Jansen G. (2015), Third European Company Survey 
– Direct and indirect employee participation, Luxembourg

Aloisi A., Di Stefano V. (2020), Il tuo capo è un algoritmo: Contro il lavoro 
disumano, Laterza 

Álvarez et al, (2016), Democratizar la organiación del trabajo en los bares 
del Barça in Por Experiencia, in “Revista de Salud Laboral”, ISTAS-CCOO, 
No. 74 

ANPAL (2017), Efficienza, qualità del sistema, innovazione, produttività ed 
equilibrio vita lavoro, Roma

Apararicio J., Baylos A. (1992), Autoridad y democracia en la empresa, 
Editorial Trotta, Fundación 1° de Mayo, Madrid

Aragón et al. (2005), Las Relaciones Laborales y La Innovación Technológica 
in España Catarata

Bárzazo S., Ruiz I,. Scarpetta M. (2014), La prevención en origen de los 
riesgos psicosociales es posible de forma participativa, in “Revista de 
Salud Laboral”, ISTAS- CCOO No. 66. 

Beck-Krala E. (2008), Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą: 
nowy sposób wynagradzania i motywowania Wolters Kluwer Polska, 
Warsaw  (Employee participation in company management: new way 
paying wages system and motivating)

Bentivogli M. et al. (2015), Sindacato Futuro in Industry 4.0, ADAPT 
University Press

Bohle D., Greskovits B. (2012), Capitalist Diversity in Europe’s Periphery, 
Cornell University Press, Ithaca NY and London

Boix P., Vogel L. (2006), Participación de los trabajadores y trabajadoras, 
in “Salud Laboral Conceptos y technicas para la prevención de riegos 
laborales” (3ª editión)

Bordogna L., Pedersini R. (2019), Relazioni industriali L’esperienza italiana 
nel contesto internazionale, Il Mulino

Braverman H. (1974), Labour and Monopoly Capital. The degradation of 
Work in the Twentieth Century, Monthly Review Press 

Campagna L, Cipriani L., Pero L. (2015), Le persone e la fabbrica. Una 
ricerca sugli operai Fiat Chrysler in Italia, Guerini e Associati 

Campagna L, Pero L., Ponzellini A.M. (2017), Le leve dell’innovazione. Lean 
partecipazione e smatworking nell’era digitale,  Guerini Next 4.0

Canal T., Gualtieri V. (2020), Pratiche partecipative e risultati d’impresa: 
quando il datore di lavoro coinvolge, in Economia & Lavoro n. 3

Carcano M., Ferrari R., Volpe V. (Eds.) (2017), La partecipazione dei 
lavoratori alla gestione delle imprese, Guerini Next

Carrieri M., Nerozzi P., Treu T. (Eds.) (2017), La partecipazione incisiva. Il 
Mulino; 

Caruso B. (2020), Il sindacalismo fra funzioni e valori nella ‘grande 
trasformazione’.  L’innovazione sociale in sei tappe, in B. Caruso et al., “Il 
diritto del lavoro e la grande trasformazione”, il Mulino

Castro M.A. (2014), Participación de Los Trabajadores En La Empressa  
Revista Del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Coin F., Marrone M. (2018), Ambivalenze: luci e ombre del lavoro digitale, 



95

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

in “Economia e società regionale”, n. 1

Cremers J. (2011), Management and worker involvement: cat and mouse 
or win-win?  in: Vitols S. and Kluge N., The Sustainable Company: a new 
approach to corporate governance; ETUI (Brussels)

Cressey, P. (2009), Employee Participation, in M. Gold (ed.), Employment 
Policy in the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK

Czarzasty, J. (2009), Warunki pracy i kultura organizacyjna, w: J Gardawski 
(red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Naukowe Scholar, 
Warszawa

Degryse C. (2016), Digitalization of the economy and its impact on labour 
markets, 

WP ETUI, 2 

Di Nunzio D. (2018), L’azione sindacale nell’organizzazione flessibile e 
digitale del lavoro, in “Economia e società regionale”, n. 3. 

Di Stefano V., Taes S. (2021), Algorithmic management and collective 
bargaining, Etui, Foresight Brief, May #10 

Ebbinghaus and Visser J. (2000), Trade Unions in Western Europe since 
1945, Palgrave Macmillan

European Commission (2021), The EU-UK Trade and Cooperation 
Agreement: Protecting the European Union’s interests, ensuring fair 
competition, and continued cooperation in areas of mutual interest,  
Brussel, https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/
relations-united-kingdom/eu- uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Eurofound (1994), Conceptualising Direct Participation in Organisational 
Change – The EPOC Project, Luxembourg

Regalia I (2006), Review on the Position of the Social Partners on 
Direct Participation Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/
publications/2006/review-on-the-position-of-the-social-partners-on-
direct-participation

Eurofound (2007), Teamwork and High Performance Work Organisation 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2007/working-
conditions-social-policies/teamwork-and-high-performance-work-
organisation

Eurofound (2012), Fifth European Working Conditions Survey

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/working-
conditions/fifth-european-working-conditions-survey-overview-report

Eurofound (2015), Third European Company Survey. Direct and indirect 
employee participation https://www.eurofound.europa.eu/publications/
report/2015/third-european-company-survey-direct-and-indirect-
employee-participation

Eurofound (2015, updated 2022) Living and working in Bulgaria 

https://www.eurofound.europa.eu/bg/country/
bulgaria#collectivebargaining

Eurofound (2015, updated 2022) Living and working in Cyprus,  
https://www.eurofound.europa.eu/country/cyprus

Eurofound (2019), Automation, digitalisation and platforms: Implications 
for work and employment, https://www.eurofound.europa.eu/publications/
report/2018/automation-digitisation-and-platforms-implications-for-
work-and-employment

Eurofound / CEDEFOP (2020), European Company Survey 2019 



96

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/2019/european-company-
survey-2019

Eurofound (2020), Game-changing technologies: Transforming production 
and employment in Europe     https://www.eurofound.europa.eu/sites/
default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19047en.pdf

Eurofound (2020), Employee monitoring and surveillance: The challenges 
of digitalisation

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/employee-
monitoring-and-surveillance-the-challenges-of-digitalisation

Eurofound (2021), Digitalisation in the Workplace 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/digitisation-
in-the-workplace

EWON (2001), New Firms of World Organisation. The Benefits and Impact 
on Performance, Bruxelles

Faioli M. (2017), Jobs “App”, Gig economy e sindacato, in “Rivista Giuridica 
del Lavoro”, n. 2    

Federemeccanica (2016), Partecipazione: la “via italiana” al 
coinvolgimento, Community Media Research

Grimshaw D et al. (Eds): Making Work More Equal: A New labour Market 
Segmentation Approach, Manchester University Press 

Figueras Esgleas J. (2013), Liderazgo de la dirección y participación de los 
trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabjo, in “Medicina 
y Seguridad del Trabajo”, no. 59 Suplemento Extraordinario 

FDV-CGIL (2021), La contrattazione di secondo livello al tempo del 
Covid-19, https://binaries.cgil.it/pdf/2021/09/03/151954405-29a40636-
319a-4ac6-9615-73d11e646800.pdf

Fondazione Unipolis (2017), La partecipazione dei lavoratori nelle imprese, 
Il Mulino  

Forlivesi M. (2018), Sulla rappresentanza sindacale del lavoro digitale, in 
“Quaderni di rassegna sindacale”, n. 1 

Fray C.B., Osborne M (2017), The future of employment: How susceptible 
are jobs to computerisation?, Oxford University Press

Fulton L. (2021), National Industrial Relations in Europe, an update (2019-
2021), Labour Research Department, http://www.worker-participation.eu/
index.php/content/search/(offset)/220?SearchText=department

Gaddi M. (2021), Sfruttamento 4.0. Nuove tecnologie e lavoro, Edizioni 
Punto Rosso

Galiana J.M., Garcia B. (2003), La participación y representación de los 
trabajadores en la empresa en al modelo normativo español, in “Revista 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, Vol 43 

Gallego A. (2017), Ocupaciones en transformación: ¿A quién afectará el 
cambio tecnológico? Observatorio Social La Caixa

García Miguelez, Mª P. (2009), La participación de los trabajadores en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, in  “Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales”, Universidad de León; n. 8

Garcia M et al. (2016), Participación para mejorar las condiciones de 
trabajo: evidencias y experiencias, in “Gaceta Sanitaria” 

Garibaldo F., Rinaldini M. (Eds.) (2021), Il lavoro operaio digitalizzato, Il 
Mulino

Gardawski, J. (2007), Pracujący Polacy 2007, Konfederacja Lewiatan, 



97

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

Warszawa; no. 31 

Gardawski, J., Męcina, J., Bartkowski, J., Czarzasty J. (2010) Working Poles 
and the Crisis of Fordism, Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw.

Gardawski, J. (2020), Wizje gospodarki dobrze urządzonej młodzieży 
polskiej i młodzieży niemieckiej (The visions of a well-ordered economy 
in the eyes of the Polish and German young people), in A Mrozowicki, J 
Czarzasty (eds), Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne 
nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (Getting used to 
uncertainty. The socio-economic studies on precarious, young workers); 
Warsaw, Wyd. Naukowe Scholar.

Gill, C., Krieger, H. (2000), Recent Survey Evidence on Participation in 
Europe: Towards a European Model? in “European Journal of Industrial 
Relations”, vol. 6, issue 1: 110.

Granda R. (2018), Spain after the storm: At a crossroads between 
employment, job quality and technological changes, in Neufeind M, 
O’Reilly J and Ranft F (eds), Work in the Digital Age: Challenges of the 
Fourth Industrial Revolution, Rowman & Littlefield International Ltd, London

Gramolati A, Sateriale G. (Eds.) (2019), Contrattare l’innovazione digitale, 
Ediesse

Haro, M., Cárdenas, A., Martí, D., Oliveira, L., Quintero, G. (2013) ‘¿Cómo 
conseguir que la participación de los trabajadores sea un hecho?’, in “ 
Revista de Salud Laboral”, ISTAS- CCOO No. 59.

Hancké B., Rhodes M., Thatcher M. (2007), Beyond Varieties of Capitalism. 
Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy, 
Oxford University Press. 

Hryniewicz, J. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, (Labour 
relations in the Polish companies) Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa

Hews U. (2014), Labour in the Global Digital Economy, New York University 
Press

ILO (2020), The Future of Work in the Automotive Industry. The Need to 
Invest in People’s Capabilities and Decent and Sustainable Work, Geneva

INAPP (2019), I mercati digitali del lavoro. Lavoratori delle piattaforme, 
Roma

Kapartis C. (2003), Social Dialogue and Social Systems-The case of Cyprus, 
Eurofound,

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/cyprus-
working-life-country-profile

Keegan R., O’Kelly E (2004), Applied Benchmarking for Competitiveness – A 
guide for SME owner/managers, Oak Tree Press, Dublin, 

Kilhoffer Z. (2017), The Platform Economy and Industrial Relations: Applying 
the old framework to the new reality, Centre for European Policy Studies 
(CEPS) Research Report, Brussels

Kluge N., Conchon A. (eds) (2010), In the Union and on the Board: 
Experiences of Board-level Employee Representatives across Europe, ETUI, 
Brussels

Knudsen H. et al. (2011), Work environment quality: The role of workplace 
participation and democracy, in “Work Environment and Society”

Köhler et al (2005), La participación de los trabajadores en programas de 
reducción de plantilla: el caso del grupo Acelor, in “Revista Universitaria de 
Ciencias del Trabajo”, Universidad de Valladolid

Korzeniowski B. (2019), Motoryzacja w III RP, to że się wszystko udaje to 



98

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

cud. Magazyn Motomi (12.06); (The automotive industry in Poland, it’s a 
miracle as it all comes together), https://magazynmotomi.pl/2019/06/12/
motoryzacja-w-iii-rp-to-ze-sie-udalo-to-cud/

Lassandari A. (2017), Problemi di rappresentanza e tutela collettiva dei 
lavoratori che utilizzano tecnologie digitali, in “QRGL”, n. 2

Leonardi S. (2016), Employee participation and involvement: the Italian 
case and trade union issues, in “Transfer”, vol 22, no. 1  

Leonardi S. (2018), Cambiamenti del lavoro, partecipazione diretta e 
relazioni industriali: i risultati italiani di uno studio europeo, in Annali della 
Fondazione Di Vittorio 

Leonardi S. (2022), La partecipazione diretta al tempo della 
trasformazione digitale del lavoro. Il caso italiano, WP FDV,  
https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/
contentattachment/Partecipazione_diretta_e_trasf_digit_FDV-WP-1-2022.
pdf

Leonardi S., Pedersini R. (Eds.) (2018), Multi-employer bargaining under 
pressure: 

Decentralisation trends in five European countries, ETUI, Brussels

Lippert I, Huzzard T., Jurgens U., Lazonick W (2014), Corporate Governance, 
Employee, Voice, and Work Organisation; Oxford University Press

Linares P.J., López V. (2017), La participación de los trabajadores y 
trabajadoras en salud laboral en España  RELATS-FORO RLT

Llorens C., Montcada S. (2017), Hacia una organización del trabajo más 
saludable, más justa y más democrática  in “Revista de Salud Laboral”, 
ISTAS-CCOO, no. 78, 

Llorens C. et al. (2019), For better or worse? Phychosocial work environment 
and direct participation practices, in “Safety Science”, 116

Lopes H, Calapez T and Lopes D (2015), The determinants of work 
autonomy and employee involvement: A multilevel analysis, in “Economic 
and Industrial Democracy”, Vol. 38 

McKinsey Global Institute (2017), A future that works: Automation, 
employment and productivity 

Morrón A. (2016), ¿Llegará la cuarta revolución industrial a España?  
Caixabank Research

Mrozowicki A and Czarzasty J (red.), Oswajanie niepewności. Studia 
społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. 
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, no. 295.

Nevin Economic Research Institute (NERI), Labour Market Trends in the 
Republic of Ireland Dublin (2019), https://www.nerinstitute.net/sites/
default/files/research/2019/an_overview_of_the_irish_labour_market_
neri_wp201415.pdf

Nölke, A., Vliegenthart, A. (2009) Enlarging the varieties of capitalism: the 
emergence of

dependent market economies in East Central Europe, World Politics, 61: 
670-702.

O’Mara C (2003), Informing and Consulting with the Workforce - What the 
New Directive means for Ireland’s Voluntarist Tradition  Commercial Law 
Practitioner, Irish Legal Information Initiative online (Dublin), https://irlii.
org/commercial-law-practitioner/

Ohno T. (2004), Il modello Toyota, Einaudi



99

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

Pałubska D. (2012), Participative Forms of Work Organisation as a Source 
of Intrapreneurship in a Company, in “International Journal of Business and 
Management Studies” 

Pero L. (2015), Industry 4.0: tecnologie, organizzazione e ruolo del 
sindacato, in Bentivogli M. et al., Sindacato Futuro in Industry 4.0

Pero L., Ponzellini A (2015), Il nuovo lavoro industriale tra innovazione 
organizzativa e PD, in Carrieri M., Nerozzi P., Treu T. (Eds.), La partecipazione 
incisiva, Il Mulino 

Pérez-Zapata O. (2015), Trabajo sin límites, salud insostenible: La 
intensificación del trabajo del conocimiento, Tesis doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid

Prieto A (2009), El reforzamiento del derecho de participación de los 
trabajadores en las actividades preventivas de la empresa  in “Revisita 
Universitaria de Ciencias del Trabajo”, n. 10, Universidad de Valladolid

Pot D.F, Totterdill P., Dhondt S. (2017), European Policy on Workplace 
Innovation, in Oeij P R.A., Rus D. and Pot D.F. (eds), Workplace Innovation: 
Theory, Research and Practice, Springer Nature, London

Ponzellini A., Della Rocca G. (2015), Continuità e discontinuità nelle 
esperienze di   partecipazione dei lavoratori all’innovazione produttiva, in 
“Economia & Lavoro”,  n. 3

Prieto A. (2009), El reforzamiento del derecho de participación de los 
trabajadores en las actividades preventivas de la empresa, en Revista 
Universitaria de Ciencias del Trabajo, 10/2009, Universidad de Valladolid

Recchia G. (2018), Lavoratori digitali unitevi, in QRS, n. 2 

Ribarova E. Atanasova I, Mincheva M, and Brankov D. (2018),  Direct 
employee participation in Bulgaria. Country Report DIRECT Project –
VS/2016/0305. 2018. 

Ribarova E and Daskalova N. (2014), Going up the high road. Rethinking the 
role of social dialogue to link the welfare to competitiveness,  Bulgarian 
National Report, 2014, VS/2013/0349

Roà S., Pallante A. (2017), Le esperienze partecipative dei gruppi di lavoro 
(IWS) nella letteratura e nella prassi internazionale, in Carcano et al. 
(eds.), op. cit. 

Rocha F., De La Fuente L. (2018), The Social Dialogue in the face of 
digitalisation in Spain: An emerging and fragmented landscape DIRESCO 
Project, Fundación 1° Mayo

Sai M. (2017), Industria 4.0: innovazione digitale e organizzazione del 
lavoro, in “Quaderni di Rassegna Sindacale”, n. 3 

Sánchez A (2000), La Emergencia de Nuevos Modelos Productivos: La 
participación de los trabajadores y la fabricación del consentimiento  
Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares 555(2)

Sánchez A. (2004), La Participación de Los Trabajadores en la Calidad 
Total: Nuevos Dispositivos Disciplinarios de Organización del Trabajo  Reis 
(106.63)

Sánchez A. (2008), Nuevos Modelos Productivos y Participación de los 
Trabajadores  Gaceta Reflexión y Debate (11); 255-85 

Sánchez A. (2012), La Participación de LosTrabajadores en la Empresa: 
Criticas y Riegos  Anuario sociolaboral 2012, Fundación 1° Mayo, Madrid, 

Schonberger R.J. (1996), World class manufacturing. The next decade, 
New York, Free Press 

Skorupińska, K. (2013), Direct Employee Participation in the Management 



100

ФИНАЛЕН СрАвНИтЕЛЕН докЛАд по проЕктА 

of Polish Companies, in “Journal of Positive Management”, vol. 4, no. 1. 323

Soskice, D. (1991), The institutional infrastructure for international 
competitiveness: a comparative analysis of the UK and Germany   in 
Atkinson A B and Bruneta R. (eds), The New Europe, Macmillan (London)

Taberna F., Román (2009), La participación laboral, materia prima para 
la innovación, in Observatorio Navarro de Empleo Gabinete de Estuios de 
CCOO de Navarra

Technology Ireland (IBEC) (2021), Future Needs, Future Thinking, Dublin

Todoli A (2019), En cumplimiento de la primera ley de la robótica: Análisis 
de los riesgos laborales asociados a un algoritmo/inteligencia artificial 
dirigiendo el trabajo,  in “Labour & Law Issues”, Vol 5.

Treu T. (2017), Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni sui lavori della Gig 
economy, 

in “Lavoro e Diritto”

Utzet M., Moncada S., Llorens C., Molinero E., Moreno N., Navarro A. (2014), 
The Changing patterns of psychosocial exposures at work in the South of 
Europe: Spain as a labour market laboratory, Am Journal Ind Med 2014, 
vol. 54

Valdés Dal-Ré F. (1996),  La participación de los trabajadores en la ley de 
prevención de riesgos laborales, in “Derecho y Salud”, Vol 4

Valenduc G., Vandermin P. (2016), Digitalisation, between disruption and 
evolution, in in “Transfer”, vol 22, n. 2

Vandale K. (2018), Will trade unions survive in the platform economy?, WP 
05, ETUI, Brussels 

Whitley R. (1999), Divergent Capitalisms: The Social Structuring and 
Change of Business Systems, Oxford: Oxford University Press

Witt, Amaeshi, Mahroum, Bohle, Saez (2018), Mapping the business 
systems of 61 major economies: a taxonomy and implications for varieties 
of capitalism and business systems research, in “Socio-Economic Review”, 
no. 16(1), , 5-38; https://doi.org/10.1093/ser/mwx012.

World Economic Forum (2016), The future of jobs—Employment, Skills and 
Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution

Zybała, A. (2019), Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. 
Od modelu folwarcznego do podmiotowości, (Management and direct 
employee  participation in Poland: from manorial system to subjectivity) 
Oficyna Wydawcza SGH, Warszawa: 18-21.

Websites

www.2.direct-project.org

www.direct-project.org

https://knsb-bg.org/

http://krib.bg/en/

sek@sek.org.cy

https://1mayo.ccoo.es/

https://www.fondazionedivittorio.it

https://www.ideas.org

https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl

https://ec.europa.eu/

https://www.eurofound.europa.eu/

https://www.etuc.org/

https://www.etui.org/

http://www.worker-participation.eu/

https://www.businesseurope.eu/

https://www.ilo.org/




	Untitled-1
	BG-v03
	Untitled-4

