
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА РАБОТНИЧЕСКО 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

  



 
 

 

Всъщност идеята за Парламент на работеща България няма аналог. Има 

различни варианти на работническо представителство, но то се е осъществявало 

предимно чрез синдикатите – за добро или за лошо. 

 

I. Представителство чрез синдикатите 

 

1.1. Работническо представителство в международен план 

Когато през 1919 г. се свиква Парижката мирна конференция, , тя назначава 

Комисия по международното трудово законодателство, която да изработи предложения 

за включване в мирния договор. Комисията е трипартитна – с представители на 

правителствата, синдикатите и работодателите. Тя изработва “Харт на труда”, 

съдържаща 9 принципа, които влизат в мирния договор: 

- Трудът не трябва да се разглежда само като търговска стока; 

- Правото на съюзяване; 

- Заплащането на заплати, неопходими за подържането на разумен жизнен 

стандарт; 

- 8-часов работен ден или 48 часова работна седмоца; 

- седмична почивка от минимум 24 часа; 

- премахване на детския труд; 

- еднакво заплащане за еднакъв труд; 

- еднакво отношение към всички работници в една страна; 

система за инспектиране, осигуряваща спазването на законите за защита на 

работниците. 

 



 
 

 

Препоръките на Комисията формират част XIII  на Версаиския мирен договор, 

създавайки по този начин Международната организация по труда (МОТ). В 

Преамбюла на Устава на МОТ е записано, че всеопхватен и траен мир може да се 

постигне само на базата на социалната справедливост. 

През 1946 г. МОТ става първата специализирана агенция на ООН, на която е 

призната специална отговорност за социалните и трудовите въпроци. 

Усиличта на МОТ са насочени към защита на основните човешки права, 

подобряване на условията на живот и труд, и търсенето на пълна заетост. Освен това, 

новите проблеми, произлизащи от технологичните, иккономическите и социалните 

промени принуждават МОТ да се занимава с проблемите на новите технологии, 

мултинационалните корпорации и работната среда. 

 

1.2. Международна конфедерация на профсъюзите – МКП (ITUC). Най-

голямата и влиятелнс международна синдикална организация, резултат от сливането на 

МКСП и СКТ. 

1.3. СФПС – остатъците от международната организация, обхващаща бившите 

социалистически страни и профсъюзи с про-социалистическа ориентация от Азия, 

Африка и Южна Америка. 

1.4. Европейска конфедерация на профсъюзите (ЕКП)  - една от основните, 

макар и неофициални цели на ЕКП е лобиране в структурите на Европейскя съюз.  

 

 

II.  Други форми на представителство 

Работническо участие в управлението 

През последните десетилетия в повечето водещи европейски предприятия 

организацията на труда се развива по нови пътища. Те включват по-широко използване 



 
 

 

на работническото участие в управлението на работното място. Новите форми на 

организация на труда включват и  принос на работниците и служителите, който може 

да се представи чрез три отделни, но вътрешно-свързани форми: представително 

участие, финансово участие и пряко участие.  

Въвеждането на пряко работническо участие като средство за промяна на 

организацията на труда може да бъде предиьвикателство за традиционните йерархични 

управленски структури и изискваразличен тип управленски подход и промяна на 

фирмената култура. Тези промени ще окажат и влияние върху  дръги аспекти на 

трудовите отнощения, като например вътрешните потоци от информация за 

резултатите от дейноста а предприятието, структурите на заплатите и разрешаването на 

трудовите спорове. В контекста на потребноста от устойчив растеж на европейските 

икономики е необходимо да се обмисли какви би трябвало да бъдат необходимите 

устойчиви форми на корпоративни управление и участие на работниците и каква роля, 

ако има такава, може да играе прякото участие в тях.  

Предизвикателствата на всички технологични, икономически и социални 

развития през двадесет и първи век са важна причина за увеличаването на прякото 

участие на работниците. Трябва да се намери правилният баланс между 

икономическата ефективност, социалната отговорност, правата на работниците и 

служителите и съществуващите национални системи на индустриални отнощения, 

които могат да бъдат използвани в различни страни, сектори и предприятия. 

1.1. Социален диалог на работното място и пряко участие 

Промени на работното място 

Понастоящем европейските социални партньори, предприятията и работниците 

са изправени пред редица външни фактори, които могат да определят темпа на 

разпространение на социалния диалог на ниво предприятие, като например 

необходимостта предприятията да отговорят на бързите технически и технологични 

промени (цифровизация, роботизация, социални медии и т.н.). Този технологичен 

напредък също така стана причина за появата на нови индустрии и услуги и нови 

форми на предприятия и работни места, които доведоха до необходимостта от нови 

подходи към организацията на работата. 



 
 

 

Последните проучвания, обаче, показват, че в някои държави-членки на ЕС, 

особено тези, които са закъснели с използването на новите форми на работническо 

участие, практическите резултати от разширяването на представителството и социалния 

диалог в предприятията се осъществяват бавно. Бяха установени проблеми, свързани с 

липсата на доверие в прилагането на алтернативни форми на представителство и 

двусмислено отношение на някои работодатели и синдикати по отношение на правото на 

работниците на информиране и консултиране, както и правото им да участват или да 

допринасят за вземането на управленски решения1.  

 

Например, проучване на Еврофонд установи, че само 57% от предприятията в 

ЕС: 

... насърчават служителите си да участват в дейности на предприятието, 

които са извън непосредствените отговорности свързани с тяхната работа. 

Предприятията правят това по различни начини, вариращи от споделяне на 

информация и консултиране със служителите - чрез срещи на персонала, проучвания 

на персонала и кутии за предложения - до включването им в стратегически и планови 

операции. 

1.2. Пряко участие и корпоративно управление 

В контекста на десетилетието на световната финансова и икономическа криза и 

необходимостта от устойчив растеж в икономиката на ЕС, е необходимо да се обмисли 

и ролята на участието на работниците и служителите  във всички бъдещи форми на 

корпоративно управление и да се разгледа каква роля, ако има такава, може да има 

прякото участие в тези форми. Все по-често се чуват призиви за „по-отговорен 

капитализъм" и преминаване към по-дългосрочни и устойчиви корпоративни форми на 

управление, далеч от акцента върху краткосрочната възвръщаемост на инвестициите на 

акционерите. Може да се твърди, че корпоративното управление след кризата изисква 

по-ефективно ангажиране и участие на работниците, тъй като предприятията са 

социални организации, а работниците и служителите са заинтересованите страни с най-

голям интерес към дългосрочния им успех. 

                                                           
 



 
 

 

Предизвикателствата на всички тези технологични, икономически и социални 

развития през двадесет и първи век са важна причина за увеличаване на прякото участие 

на работниците. 

1.3. Политики на ЕС 

В рамките на Програмата "Социална Европа", дългосрочната и заявена 

политика на институциите на ЕС е да насърчават правата за информиране, консултиране 

и участие на работниците. Това датира още от приемането на Европейската социална 

харта през 1961 г., Хартата за основните социални права на работниците от 1989 г., 

Социалния протокол към Договора за Европейския съюз (Договорът от Маастрихт) от 

1992 г. и включването на заетостта, социалните и трудови права в Договора от 

Амстердам, 1997 г. 

Съгласно съответните членове от Договора, институциите на ЕС са приели 

широк спектър от политики за насърчаване на повече права на работниците, като 

например въвеждането на редица разпоредби, които дават на работниците и 

служителите право на информация за съответното предприятие, правото да бъдат 

консултирани относно предложени решения за управление на работните места и 

работната сила, да имат роля в корпоративното управление и увеличаване на 

възможностите за традиционно работническо представителство от синдикатите. 

Тези политики също така се стремят да насърчават необходимостта от по-добър 

социален диалог на ниво предприятие чрез участие на служителите на работното място, 

което може да бъде под три различни, но взаимно свързани форми: 

1.4. Представително участие, което институциите на Европейския съюз са 

популяризирали чрез редица законодателни действия, предвиждащи предоставянето на 

специфична за предприятието информация и правото на работниците и служителите да 

бъдат консултирани по въпроси свързани с работната сила преди вземането на 

управленски решения. Този процес се осъществява чрез избирането на представители на 

работниците и служителите в работнически съвети или други структури за информиране 

и консултиране в рамките на предприятието, включително европейски работнически 

съвет в транснационални компании. Представителното участие включва също така 

участие на избрани работнически представители в управителните съвети на 



 
 

 

предприятията - в надзорен съвет за двустепенни системи, или в борда на директорите 

за едностепенни системи на корпоративно управление. 

1.5. Финансово участие, което Европейската комисия насърчава не чрез 

законодателни актове, а чрез редица политически документи и съобщения на 

Комисията. При финансовото участие (или PEPPER в терминологията на Европейската 

комисия), служителите имат възможност да закупят и притежават дялове от собствения 

капитал на предприятието, в което работят, чрез планове за дялово участие на 

служителите, чрез пряко притежание на дялове, чрез съвместно управляван фонд за 

управление на акции от името на служителите (ESOT), или чрез дял в годишните 

печалби на предприятието. 

Накрая, пряко участие, което институциите на ЕС отново не насърчават чрез 

законодателство, а чрез серия от мрежи, обединяващи национални експерти, които да 

идентифицират и споделят "добри практики" в подходите за организация на работата. 

В подкрепа на тази политическа рамка, на специална среща през ноември 2017 

г., Европейският съвет прие Европейския стълб на социалните права (EPSR). Този стълб 

цели съживяване на Социална Европа, като посочва, че: 

а) Социалните партньори трябва да бъдат консултирани относно 

разработването и прилагането на политики в областта на икономиката, заетостта и 

социалната политика в съответствие с националните практики. 

Те ще бъдат насърчавани да водят преговори и да сключват колективни 

споразумения по въпроси, свързани с тях, като същевременно зачитат тяхната 

автономност и правото на колективни действия. Когато е уместно, споразуменията, 

сключени между социалните партньори, ще се изпълняват на равнище на ЕС и 

неговите държави-членки. 

б)  Работниците или техните представители имат правото да бъдат 

информирани и консултирани своевременно по въпроси, свързани с тях, и по-специално 

относно прехвърляне, преструктуриране и сливане на предприятия, както и за 

колективни уволнения. 

в) Ще се насърчава повишаването на капацитета на социалните партньори за 



 
 

 

подобряване на социалния диалог. 

Проектът DIRECT се фокусира върху последната от тези три форми на участие 

на работниците и служителите - прякото участие. 

1.6. Пряко участие 

Прякото участие и представителното участие се допълват взаимно и 

представляват неразделна част от по-добрия вътрешен социален диалог в 

предприятията, който може да допринесе за изграждането на доверие и ангажираност 

сред работниците, както и между собствениците на предприятия, ръководителите и 

служителите. 

...подобни практики повишават удовлетворението от работата, което води 

до задържане на персонала, по-малко отсъствия и по-добра мотивация, накратко - 

подобрено благополучие на работното място. 

Проучването на европейските дружества също установи, че има: 

... по-добро благосъстояние на работното място в предприятия, които 

насърчават участието на служителите, отколкото в компании, които са по-малко 

ангажирани с това. 

Изследването EPOC на Европейската фондация за подобряване на условията на 

живот и труд (Еврофонд), което е основното изследване на прякото участие през 90-те 

години на миналия век, определи прякото участие като: 

Възможности, предоставени от управляващите екипи и преките 

ръководители в предприятията, или инициативи, на които те оказват подкрепа на 

ниво работно място за: консултиране  и/или делегиране на отговорности и 

правомощия 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. 

Следователно, това е система за организация на работата, която позволява на 

отделните служители да допринасят за ежедневните операции на предприятието, за 

разлика от приноса към стратегиите и политиките за управление, който служителите 



 
 

 

предоставят чрез работническите представители. Прякото участие може да включва 

както консултативни, така и делегирани договорености на работното място. Това са: 

Консултативни - когато ръководството е създало системи за служителите да 

дават своето мнение по въпроси, свързани с работата, но то си запазва правото на 

вземане на решения; 

Делегирани - когато ръководството дава на 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 извършват чрез 

преки срещи със супервайзърите, или чрез работнически представители, когато има 

такива договорки. Груповите консултации могат да бъдат постоянни или временни.  

Въвеждането на прякото участие като средство за промяна в организацията на 

работа може да бъде предизвикателство за традиционните йерархични структури на 

управление. То изисква различен тип управленски подход и промяна в културата на 

предприятието. Тъй като на служителите е предоставен по-голям обхват на действие 

(да изпълняват задачи и да вземат собствени решения свързани с работата), ролята на 

мениджърите и супервайзърите и структурата на правилата за отчетност също ще се 

променят. Тези промени ще окажат влияние върху други аспекти на трудовите 

правоотношения, като например вътрешни потоци от информация за резултатите от 

дейността на предприятието, структурата на заплащане и начина, по който се 

разглеждат и решават трудовите спорове. В дългосрочен план те също така могат да 

окажат влияние върху изискваните нива на управителните и надзорните органи, 

подобряване на условията на труд и поставяне на по-голямо ударение върху 

продължаващото обучение и по-доброто ниво на квалификация. Анализ на Проучване 

на Европейските дружества посочва: 

Антагонизмът между ръководството и служителите възпрепятства 

изпълнението и намалява благосъстоянието, създавайки вредна среда за иновативно 

мислене. От друга страна, доверието в отношенията насърчава съвместните усилия 

и създава организационна среда, която улеснява и подкрепя иновациите.  



 
 

 

 

Фигура 1 Форми на пряко участие: 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЛЕГИРАНА 

И
Н

Д
И

В
И

Д
У

А
Л

Н
О

 

Редовни срещи между 

служител и пряк ръководител 

Проучвания на отношението 

на служителите 

Схеми за предложения 

Други вътрешни 

договорености, които позволяват на 

служителите да изразяват мнението си, 

например чрез социални медии, 

дискусионни форуми,  онлайн форуми, 

информационни бюлетини на 

предприятието, табла за съобщения и 

др. 

Отделните служители имат 

правото и отговорността да изпълняват 

своите работни задачи, без да се 

обръщат постоянно към своя 

ръководител/ супервайзър 
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Временни или ad hoc групи от 

служители, които се срещат за 

определена цел за определен период от 

време - като например групи по 

проекти или работни групи 

Постоянни групи, като 

седмични /месечни срещи на работен 

екип за справяне с текущи проблеми, 

Правата и отговорностите се 

дават на групи или екипи от 

служители, които изпълняват своите 

общи работни задачи без да се обръщат 

към ръководството - наричано още 

"групова работа" 



 
 

 

свързани с работата, например кръгове 

на качество 

 

Работническо представителство в някои страни 

2.1. Участие на работниците в системата на индустриалните отношения 

В сравнение със синдикалното представителство и колективното договаряне, в 

България участието на работниците има поддържаща роля. Съществуват обаче много 

структури на ниво предприятие (като представители за информиране и консултиране, 

комитети по здравословни и безопасни условия на труд, общи събрания на работниците 

и събрания чрез пълномощници), особено в големите и в някои средни предприятия. 

Повечето от тези структури на ниво предприятие са или доминирани от синдикатите 

(ако са налице синдикати), или просто съществуват "формално", без да имат реална 

дейност.  

Има обаче някои изключения, главно сред поделенията на мултинационалните 

компании (МНК) и в някои от големите национални предприятия, където има добре 

установени договорености за информиране и консултиране, представляващи всички 

работници, което води до добри резултати, заедно с добре развито колективно 

договаряне на ниво предприятие. 

В Кипър редица колективни споразумения, както на секторно, така и на ниво 

предприятия, вече включват специална клауза, която се позовава на намеренията на 

социалните партньори да създадат органи за информиране и консултиране, съгласно 

разпоредбите на Закон 78 (I) / 2005 за създаване на Обща рамка за информиране и 

консултиране на служителите. На практика, обаче, най-важните представителни 

структури на ниво предприятие са синдикатите. В някои случаи работническите 

представители участват в работнически съвети заедно с представителите на 

ръководството. Основните въпроси, с които се занимават тези съвети са безопасността 

и здравето; производствени системи; продължителност на смените/работно време; 

дисциплина и лични жалби. 



 
 

 

При присъединяването към ЕИО през 1973 г., опитът с участието на 

работниците в съществуващите държави-членки предостави възможност на Ирландия 

да разработи подобен подход в базираните в Ирландия предприятия. Впоследствие, 

през 1997 г. влиза в сила Законът за участието на работниците (държавните 

предприятия). В Закона се предвижда назначаването на избрани представители на 

работниците (наричани работнически директори) в една трета от местата в борда на 

седем държавни предприятия. Законодателството изисква кандидатите за избор да 

бъдат номинирани от синдикат или друг орган, като например сдружение на персонала 

или друг подобен еквивлент, който да е признат в съответното предприятие за целите 

на колективното договаряне. Номинираните могат да бъдат служители на пълно 

работно време и редовни служители на непълно работно време в компанията (или в 

поделенията, при специални обстоятелства). След като бъдат избрани, тези 

работнически директори заемат длъжността за срок от три години и имат същия статут, 

права и отговорности като другите директори назначени от правителството. 

Законът от 1977 г. е актуализиран и изменен със Закона за участието на 

работниците (държавните предприятия) от 1988 г. Този закон удължава мандата на 

работническите директори от три на четири години. Той въвежда изискването за 

консултативни органи в трийсет и девет държавни предприятия и агенции - един вид 

работнически подсъвети. При представянето на проектозакона в Dáil (Ирландския 

парламент), министърът на труда каза, че: 

.... за да се подпомогне развитието на участието на работниците на ниво по-

ниско от това на съветите в полу-публичния сектор. ... Трябва да имаме 

законодателство в тази област, за да стимулираме промяната чрез съгласувани 

усилия от страна на ръководството и служителите на ниво предприятие. ... 

Законопроектът дава на служителите във всяко държавно предприятие правото да 

инициират договорености за участие в работнически подсъвет. Предприятието и 

представителите на неговите служители са задължени да разработят помежду си 

взаимно приемливи договорености за участие на служителите по искане на 

мнозинството от служителите. Въпреки че законопроектът предвижда пряка 

инициатива на служителите в рамките на всяко предприятие, той не пречи на 

ръководството да разработва свои предложения и да установява контакт с 

представителите на работниците и служителите относно развитието на 



 
 

 

участието в подсъвети. 

Законът разширява обхвата на законодателството относно работническите 

директори до две допълнителни държавни компании и редица държавни агенции, а 

също така дава на министъра на труда правомощията да променя броя на 

работническите директори, по-специално в нетърговски бордове, под съотношението 

от една-трета, но със задължителен минимум от двама избрани работнически 

директори. В края на 80-те и началото на 90-те години системата на работническите 

директори губи политическа подкрепа, което води до постепенно намаляване на 

представителството на равнище управителен съвет, така че степента на 

представителство и ангажираност на служителите на ниво съвети се е понижила през 

последните две десетилетия, често в резултат на приватизацията на бивши държавни 

предприятия и закриването или сливането на държавни агенции. В тази връзка 

политическият климат в държавните предприятия и в частния сектор вече не е добре 

настроен към работническото участие или към правата на работниците и служителите 

за информиране и консултиране. Въпреки това, в резултат на рамковата директива на 

ЕС за информиране и консултиране, в някои предприятия са въведени нови процедури, 

но те не са допринесли много за разпространението на участието на работниците. В 

повечето случаи служителите в Ирландия са представени чрез синдикатите, или изобщо 

не са представени. Също така, по отношение на комитетите по условия на труд, преди 

1989 г. само около 20% от ирландските работници са обхванати от законодателство за 

безопасни и здравословни условия на труд, въпреки че от десетилетия синдикатите 

искат 100% покритие. 

В Италия въпросът за участието на работниците и служителите дълго време 

отсъства от системата на индустриалните отношения, в резултат от конфронтационния 

й характер. Цялата система, включително различните подходи към включването и 

участието на служителите, се основава на доброволност и колективно договаряне. 

Всички колективни споразумения предвиждат съвместни комитети, мониторинг и 

процедури за проактивен обмен на мнения по широк кръг от въпроси, например 

относно икономическата ситуация и очакваните тенденции, заетост, 

конкурентоспособност, професионално обучение и равни възможности. Този така 

наречен двустранен подход получи силна подкрепа чрез неотдавнашното 

законодателство и вече може да се счита за най-структурираната форма на участие, 



 
 

 

постигната в Италия през последните 20 години. Разпоредбите на законодателството на 

ЕС за информиране и консултиране на равнище на работното място са транспонирани в 

италианското законодателство и практиките нарастват. В повечето случаи 

договореностите за информиране и консултиране се осъществяват чрез единни 

синдикални структури на работното място. 

В Полша директивите за информиране и консултиране на ЕС бяха 

транспонирани в закон между 2000 и 2004 г., преди присъединяването на страната към 

ЕС. Въпреки това, макар синдикатите да имат водеща роля в представителството на 

работното място, работнически съвети са избрани в по-малко от 30% от предприятията. 

В Обединеното кралство участието на работниците и служителите може да се 

разглежда като "начин за регулиране на вътрешния трудов ред". В научните 

публикации са идентифицирани няколко режима на работа: 

Едностранни управленски решения, като гласът на служителите е ограничен до 

условията, установени в индивидуалните трудови договори; 

Права на управление ограничени чрез колективното договаряне, с колективни 

договори, отразяващи компромиси по отношение на конфликтни интереси; 

Права на управление ограничени не само чрез колективното договаряне, но и 

чрез форми на участие (процедури за информиране, консултиране и съвместно вземане 

на решения); 

Права на управление, ограничени от формите на участие (т.е. когато няма 

синдикати или колективни трудови договори, а само процеси на участие, които е малко 

вероятно да предоставят реални възможности за влияние върху решенията). 

През последните 20 или повече години, процесът на "дезорганизирана 

децентрализация" доведе до по-голяма фрагментация на режимите/схемите на 

работното място в Обединеното кралство, при което съответно стана по-важно да се 

разграничат по-подробно различните видове участие на служителите. Например, дори 

на работно място, където колективното договаряне е слабо, влиянието на служителите 

трябва да бъде по-високо при наличието на съвместен консултативен комитет, 

отколкото на работно място без такъв. В исторически план, обаче, двете най-



 
 

 

преобладаващи форми на работническо участие в Обединеното кралство са 

съвместните консултации и колективното договаряне. 

 

Взаимодействие на прякото участие с другите форми на индустриална 

демокрация и други механизми на процеса на индустриални отношения 

България 

Пряко участие и други форми на индустриална демокрация / участие на 

работниците 

Данните от интервютата показват, че повечето представители на 

работодателите и някои от синдикалните представители споделят мнението, че прякото 

участие и другите форми на индустриална демокрация са взаимно свързани и биха 

могли да се подпомагат взаимно. Повечето от респондентите са съгласни, че обикновено 

не възникват конфликти между различните форми на индустриална демокрация, с някои 

изключения - в случаите, когато интересите на някои работни екипи или групи 

работници противоречат на интересите на повечето от останалите работници, като 

например при работа на смени, здравословни и безопасни условия на труд, заплащания 

и т.н. 

Пряко участие и колективно договаряне на секторно и фирмено равнище 

Представители на КНСБ и секторни синдикални федерации смятат, че чрез 

процесите на колективни преговори могат да очертаят рамките на използваните форми 

на пряко участие. В по-широк мащаб представители на централата на КНСБ посочват, 

че в редица колективни трудови договори на равнище предприятие е практика да се 

договарят процедурите по информиране и консултиране, които включват осъществяване 

на процеса чрез представители, но също и пряко, с активното участие на всички 

работници -  чрез провеждане на производствени или отчетни събрания, заседания, 

съвещания, работни срещи и др. В КТД се залагат и формите на търсене на обратна 

връзка с работниците, с цел проучване на тяхното конкретно мнение по обсъжданите 

въпроси. Споразумението за пивоварния бранш включва различни форми на 

насърчаване на предложенията на служителите за подобряване на работния процес. 



 
 

 

Кипър 

Въз основа на анализа е очевидно, че прякото участие няма ясна връзка с 

националните характеристики на системата на индустриалните отношения в страната. 

От една страна, структурата на икономиката и начина, по който е създадена системата 

на индустриалните отношения, благоприятстват представителното, непряко участие. 

Нещо повече, от изследването не става ясно, че между прякото участие и 

институционалния контекст има връзка. Координирането на трудовите възнаграждения 

остава в ръцете на синдикатите, където служителите са синдикализирани, а там, където 

не са, то е изцяло в ръцете на работодателите и изглежда, че всички социални партньори 

подкрепят форми на представително участие. 

От изследването не изглежда, че синдикатите изискват пряко участие. Те може 

и да не му се противопоставят, но определено го подкрепят дотам, докъдето смятат, че 

то не представлява заплаха за тях. Също така няма индикации, че през годините 

правителствата са предоставили на социалните партньори някакви стимули за 

насърчаване на прякото участие. 

Ирландия 

В Ирландия има добре развита система на колективно договаряне, особено на 

ниво работно място. Има представително участие чрез работнически съвети,  комитети 

по здравословни и безопасни условия на труд и представителство в управителния съвет 

в държавните предприятия. Иновациите на работното място и прякото участие са 

синоними при прякото ангажиране на служителите. Според данните от проучването има 

известни опасения, че прякото участие може да намали синдикалното влияние, като 

само 33% от анкетираните смятат, че това няма да се случи. 

Италия 

Има много индикации, че прякото участие се подкрепя от синдикатите, но на 

базата на това, че то е интегрирано в цялата система на индустриални отношения на 

равнище предприятие. Това включва колективно договаряне, непряко участие и други 

форми. Синдикалните представители признават, че прякото участие трябва да бъде част 

от цялата система на индустриални отношения на работното място и трябва да подкрепя 



 
 

 

системата на работническо представителство. 

Обединено кралство 

Прякото участие обикновено се въвежда по инициатива на ръководството и 

затова се разглежда като инструмент за управление (например комуникации, 

проучвания на служителите, екипни брифинги), а не като средство за преразпределение 

на властта и влияние на работното място. Синдикатите като цяло го приемат като част 

от управленските функции, но се стремят да го адаптират към своите собствени цели 

(например чрез повишаване на уменията) и вярват, че прякото участие работи най-добре 

успоредно със синдикалните форми на представителство и колективно договаряне. 

Социалните партньори са съгласни, че прякото участие може да бъде и 

делегативно, и оттук потенциално трансформативно - следователно "повърхностните" 

форми на ПУ съжителстват заедно с "по-задълбочените" му форми. Тези по-

задълбочени форми прехвърлят процеса на вземане на решения относно работни 

процеси и организация на работата върху служителите както индивидуално, така и 

групово (по-често), като по този начин променят отношенията на работниците с 

ръководството от функция „отгоре-надолу” към истинско участие. 

Бъдеще на прякото участие  

В Италия смятат, че технологичните и организационни иновации водят до 

пряко участие. За мениджърите това може да има огромни предимства, например чрез 

предложения на служители, които могат да повлияят на решаването на проблеми. Най-

често срещаните форми на пряко участие са все още индивидуални и неформални и като 

цяло са слаби. Съществуват обаче някои добри практики, при които работата в екип 

функционира добре или където използването на социални мрежи сред работниците 

увеличава хоризонталното сътрудничество и социализацията на техническите умения. 

В Полша отбелязват, че бъдещето на прякото участие зависи най-вече от 

нивото на доверие и убеденост сред ръководителите и от разбирането, че обикновеният 

служител също иска най-доброто за предприятието и има право да участва в 

съвместното вземане на решения. Това зависи повече от личната култура отколкото от 

официално регламентираните насоки за участие. 



 
 

 

В Обединеното кралство извършено проучване стига до извода, че 

пренасянето на "дълбоките" форми на трансформативно пряко участие е възможно в 

различните сектори, но прилагането и адаптирането му зависи от редица фактори, 

включително от това дали става дума за „зелено” предприятие/обект (в което тепърва се 

въвеждат форми на ПУ, или „неразработено поле”) или за „кафяво” предприятие/обект 

(при което са съществували подобни форми, но те са изоставени, или „занемарено 

поле”), от приемствеността в управлението, контрола върху набирането на персонал и 

ролята на синдикатите. 

В рамките на Програмата на ЕС “Социална Европа”, дългосрочната и 

заявена политика на институциите на ЕС е да насърчава правата за информиране, 

консултиране и участие на работниците. Но по принцип и на практика, до сега 

това участие се усъществява чрез синдикатите. Нищо лошо в това, но на практика 

голям брой наемни работници,които не са членове на синдикатите по различни 

причини, са изолирани от този процес. 

Проектът на КНСБ за Парламент на работеща България има за цел да 

включи тези хора – несиндикализирани, не обвързани с политически партии, но 

имащи идеи как България да стане по-добро място за живеене, в една група, която 

да може да изкаже тези идеи. 

 

Ето защо се предлага идеята “Парламент на работеща България” 

 


