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 контекст на мисията 

 Задачата, която ни беше поверена, бе свързана с проучване на група въпроси,  с 
цел  около подпомагане работата на Управляващия комитет на проекта. За целта взе-
хме под внимание следните аспекти:

• Развитие на референтна база;
•  Разработване на въпросник за изследване на процеса на информиране и кон-

султиране, както и на отношението и поведението по отношение на информи-
рането и консултирането в сектор Земеделие;

•  Управление на промените – анализ на методиката за решаване на конфликти 
с помощта на примери от Европа;

•  Европейското законодателство относно участието на работещите в държавите 
членки партньори;

•  Въздействие на разпоредбите за информирането и консултирането върху раз-
витието на системата на индустриалните отношения в земеделието на новите 
държави членки (системите в плановите икономики на бившите страни членки 
на СИВ, както и тяхното изменение в условията на пазарна икономика);

•  Процедури за информиране и консултиране в малките и средни предприятия в 
земеделието;

•  Връзката между И и К2  и процеса на добро управление на предприятието и 
социалната отговорност в него.

 Имаме удоволствието да ви представим нашето изследване, което включва ня-
колко важни елемента:

• Проучване на темата на европейско и национално равнище;
•  Въпросници предоставени на партньорите по проекта, включително анкетни 

изследвания сред работещите и работодателите в новите държави членки;
•  Провеждане на предварителни работни срещи /преди изследването/.

 Благодарим на всички ръководни и експертни кадри, които отделиха необходимо-
то време за извършване на работата по подготовката.

2 И и К = Информиране и Консултиране
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ГЛАвА I

иНФорМирАНе и коНсУЛтирАНе 

европейскА рАМкА и НАЦиоНАЛНи МеХАНиЗМи 
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 I -информиране – консултиране: за какво става въпрос ?
 С помощта на Директива2002/14/ЕО европейският законодател налага една 
обща минимална рамка, която трябва да се прилага във всички предприятия в Евро-
пейското икономическо пространство, независимо от това дали са публични или част-
ни, със стопанска или нестопанска цел. Държавите членки имат възможност за избор 
да наложат процедурата по информиране и консултиране в предприятията с най-малко 
50 души наемен персонал или в различни учреждения с най-малко 20 души наемен 
персонал. Тази процедура по информиране трябва да се провежда с лицата, които 
взимат решения от страна на ръководство, в рамките на общо определение: „Инфор-
мацията трябва да бъде предоставена по такова време и по такъв начин и да бъде 
с такова съдържание, така че да е подходяща да даде възможност на представите-
лите на работниците да провеждат адекватно обучение и когато са необходими и 
консултации.” (Член 3). 

 II – европейската рамка
(Източник : ETUI)

Информирането трябва да се извършва: 
• „по такова време…..и с такова съдържание, че да е подходяща”; 
•  на необходимото равнище на ръководство и на представителство, в зави-

симост от разглежданата тема; 
•  на основата на информацията осигурена от работодателя, …. и на мне-

нието, което представителите на работниците имат право да изразят” 
(Член 4)

•  при процедурата по консултиране трябва също така „да се даде възмож-
ност на представителите на работниците да се срещнат с работодате-
ля и да получат отговор и мотивите за този отговор и за всяко мнение, 
което той може да изрази; 

•  от гледна точка на постигане на споразумение относно решението за об-
сега на влиянието на работодателя” (Член 4) 

 Трябва да подчертаем значението на Директива 2002/14/ЕО, независимо от това, 
че тя не наложи изменения в разпоредбите относно информирането и консултирането в 
много страни, като Франция, Германия, Белгия, Холандия, тъй като законодателството 
на тези страни отговаряше вече на тези условия. Както е известно в някои страни, като 
Обединеното Кралство, Полша и Република Чехия, измененията в законодателство 
свързани с транспонирането на тази Директива не бяха приети с ентусиазъм от синди-
калните организации, защото понякога те противоречаха на традициите и установените 
структури.

 Разбира се, в многонационалните компании местните органи за информиране и 
консултиране трябва да бъдат във връзка с европейските работнически съвети или със 
съответните представителните органи на работниците и служителите.

 Информирането и консултирането обхващат :
 а) информиране за актуалното и вероятното бъдещо развитие на дейностите 
на предприятието или учреждението, както и за неговото икономическо състояние; 
 б) информиране и консултиране във връзка с състоянието, структурата и 
вероятното бъдещо развитие на заетостта в предприятието или учреждението, 
както и за евентуалните изпреварващи мерки, в частност при застрашаване на за 
заетостта; 
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 в) информиране и консултиране във връзка с решенията, които биха могли да 
доведат до значителни промени в организацията на труда или в трудовите дого-
вори, включително визираните в общностните разпоредби (Директива 98/59/ЕО за 
сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колектив-
ните уволнения и Директива 2001/23/ЕО относно сближаването на законодател-
ствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работ-
ниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или 
части от предприятия или стопански дейности) (Член 4)

 III – Националните механизми
 Текстовете представени по-долу се отнасят до всички сектори. При изследването 
извършено в различните страни, предложихме специална точка за земеделието. Наши-
те коментари са вдъхновени от две проучвания на Eurofund :

1. Impact of the information and consultation directive on industrial relations – 
Euro-fund, март 2009 г. – Виж следния сайт: 
 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0710029s/index.htm

2. РАВНОСМЕТКА НА СИТУАЦИЯТА 5 ГОДИНИ СЛЕД ДИРЕКТИВАТА – За 
изследването виж следния сайт: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1009029s/tn1009029s.htm

 Забележка – в повечето случаи използваме само елементите, които са свързани 
с партньорите по Проекта, с изключение на БЮР Македония, която все още не е дър-
жава членка на ЕС.

 европейска законодателна рамка:

 До 23 март 2005 г. държавите членки трябваше да приемат необходимите зако-
ни, правилници и административни разпоредби, за да се съобразят с разпоредбите на 
Директивата или да осигурят, в такъв случай, управлението и работата чрез взаимно 
споразумение.
 Графикът за транспониране на Директивата беше приложен по отношение на 15-
те „стари” държави членки (ЕС-15), на 10-те държави, които се присъединиха към ЕС 
през май 2004 г. (ЕС-10), както и на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Двете новопри-
ети държави членки – България и Румъния, бяха задължени да вземат мерки по прило-
жението на Директивата, когато се присъединиха към ЕС – на 1-ви януари 2007 г.
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транспониране на Директивата – механизми за приложение в страните партньори:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ РУМЪНИЯ

Директива 
транспонира-
не чрез изме-
нения в Коде-
кса на труда 
– създадена 
е нова специ-
ална глава. 
Работата по 
подготовката 
на проекто-
закона е из-
вършена от 
работна група 
от експерти, 
съставена от 
социалните 
партньори 
предста-
вителни на 
национално 
равнище и от 
публичните 
власти

Германските 
правителства 
прецениха, че 
не е необходимо 
да се транс-
понира Дирек-
тива 2002/14/
EО, тъй като 
германското 
законодателство 
за съвместното 
управление и в 
частност Закона 
за прехвърляне 
на служители 
(Betriebsverfas-
sungsgesetz) 
от 1972 г. (с 
изменения) 
надхвърлят 
изискванията на 
Директивата от-
носно информи-
рането и консул-
тирането

Директивата се 
прилага посред-
ством Закон № 
2005-32, наре-
чен Закон за 
програмиране 
на социалното 
сближаване. Този 
закон бележи 
етап в развитието 
на националните 
дебати. В него са 
заложени евро-
пейските цели, но 
те не са истин-
ски двигател на 
развитието. Още 
от 1945 г. Фран-
ция разполага 
със система за 
информиране и 
консултиране на 
наемния персо-
нал, организира-
на около работ-
ническите съвети 
в предприятията 
(тя се прилага, 
когато предпри-
ятието наброява 
най-малко 50 
души наемен пер-
сонал)

Европейска-
та Директива 
2002/14/EО се 
транспонира 
със Законода-
телния декрет 
№ 25/2007, 
приет на 22 
март 2007 г., 
който засил-
ва правата на 
информиране 
и консултиране 
с работещите. 
Декретът е при-
ложим от всич-
ки работодате-
ли (физически 
или юридически 
лица), в рам-
ките на частна 
или публична 
предприема-
ческа дейност, 
„включително 
с нестопанска 
цел”.

В Румъния 
Директивата 
2002/14/EО 
се транспони-
ра със Закон 
476/2006, 
който влиза 
в сила през 
януари 2007 
г., когато тя се 
присъединява 
към ЕС.

 Три държави членки – Австрия, Германия и Словения преценяват, че тяхното 
национално законодателство отговаря на изискванията на Директивата за информи-
рането и консултирането или ги надхвърля, което ги освобождава от задължения във 
връзка с нея. При все това, по-късно Словения ясно заявява целта си да транспонира 
Директивата и внася съответни изменения в някои съществуващи разпоредби. Сред 
останалите 22 страни членки, които се задължават да осигурят прилагането на Дирек-
тивата до 23 март 2005 г., само осем – Финландия, Франция, Унгария, Литва, Холандия, 
Португалия, Словакия и Обединеното Кралство взимат ясни мерки за нейното транспо-
ниране. Кипър, Дания, Латвия и Швеция се присъединяват към тях през 2005 г.
 Европейската комисия започна процедура за нарушение или неспазване на 
Директивата срещу останалите държави членки, с изключение на Република Чехия 
(най-вероятно поради относително минималните мерки за изпълнение, които тя тряб-
ваше да вземе и бяха приети през 2006 г. и 2007 г.). Естония, Ирландия, Малта и Полша 
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транспонираха Директивата в законодателството през 2006 г., след което бяха преуста-
новени мерките срещу тях. Процедурата срещу Белгия, Гърция, Италия, Люксембург и 
Испания беше поета от СЕО. В съответните свои решения от март до септември 2007 
г., СЕО заявява, че Белгия (C-320/06), Гърция (C-381/06), Италия (C-327/06), Люксем-
бург (C-321/06) и Испания (C-317/06) не са изпълнили задълженията си по силата на 
Директивата.

състоянието на законовата уредба за информиране и консултиране след  
транспонирането на Директива 2002/14/Eо в последните две държави членки

стрАНА Нови проЦеси

България В предприятията с най-малко 50 души персонал, както и 
във филиалите/клоновете с най-малко 20 души персонал, 
общото събрание на персонала може да се свика по ис-
кане на 10% от работещите. Общото събрание има право 
да избере представители на наемния персонал, които да 
участват в процедурите по информиране и консултиране 
по въпросите указани в Директивата. Има два варианта - то 
може да упълномощи синдикалните организации да избе-
рат въпросните представители или само да ги избере. Тези 
представители трябва да бъдат информирани и консулти-
рани при предстоящи масови уволнения или прехвърляне 
на работещи

румъния В предприятията с най-малко 20 души наемен персонал, 
съобразно изискванията на Директивата, работодателят е 
длъжен да информира и да се консултира с представите-
лите на персонала. Процесът на информиране и консулти-
ране се отнася до представителите на синдикатите, когато 
те са налице в предприятието, а когато няма такива, до 
представителите на персонала, избрани по силата на зако-
на. Механизмите за информиране и консултиране могат да 
бъдат определени в колективните трудови договори.

 Що се отнася до най-малката численост на персонала в предприятията, необхо-
дима за прилагането на изискванията свързани с информирането и консултирането или 
със създаването на работнически съвети, 13-те държави членки определиха прага от 50 
души (този праг отговаря на Директивата). Повечето от другите страни приеха по-ниски 
прагове, а в някои страни, като например Латвия, Литва, Словения и Швеция, законо-
дателството свързано с информирането и консултирането се прилага независимо от 
размера на предприятието. В Белгия и Люксембург, поради противоречивите мнения 
по въпроса за понижаване на съществуващите прагове от съответно 100 и 150 души 
наемен персонал за създаване на работнически съвети, Директивата беше приложе-
на с известно закъснение в тези страни. В някои страни малко предприятия достигат 
изискуемите прагове, което означава, че процедурата по информиране и консултиране 
има сравнително слабо покритие. По тази причина, в някои нови държави членки бяха 
въведени по-ниски прагове от посочените в Директивата – например, в Естония и Кипър 
приеха изискването за най-малко 30 души персонал.
 Има различни национални подходи в зависимост, от които се определят задъл-
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жителният характер на информирането и консултирането за работодателите, както и 
правото на инициатива на персонала за процедура по информиране и консултиране. 
Държавите членки се разпределят в три големи групи:

• Страни, в които информирането и консултирането от страна на работодатели-
те е задължително, независимо от това дали има представители на персона-
ла. Такова е положението в голям брой страни, като Кипър, Република Чехия, 
Дания, Естония, Финландия, Франция, италия, Латвия, Люксембург, Малта, 
Холандия, Норвегия, Португалия, румъния, Словакия, Испания и Швеция. В 
Естония работещите имат правото да получават пряко някои видове инфор-
мация, но е необходимо да се вземат мерки за започване на процедурата по 
консултация. Подобно е положението в Унгария;

•  Страни, в които информирането и консултирането са задължителни при нали-
чието на работнически съвети, синдикални представителства или други форми 
на представителство на наемния персонал. Такъв е случаят с Австрия, Герма-
ния, Литва и Словакия;

•  Страни, в които наемният персонал трябва да вземе инициативата за проце-
дура по информиране и консултиране – България, Германия, Гърция, Ирлан-
дия, Полша, Словения, Обединено Кралство.

 Повечето държави членки не биха се възползвали от възможността, предвидена 
в Директивата, да разрешат на социалните партньори за сключат споразумения за ин-
формирането и консултирането, в които някои елементи се различават от изискванията 
на Директивата. И все пак много са случаите, в които националното законодателство 
предвижда съдържанието на тези доброволно сключени споразумения задължително 
да отговарят най-малко на изискванията на закона, т.е. да не включват занижени изиск-
вания спрямо обхвата на информацията, която се предоставя на работещите и правото 
им на консултиране. Такъв подход е приет например, в Република Чехия, Литва, Малта, 
Холандия и Словения.
 Зад това положение, описано най-общо, се крие най-разнообразна действи-
телност в различните сектори на дейност – съществуването на представителство на 
персонала (ПП) зависи от размера на предприятието от една страна, а от друга стра-
на, от процента на синдикално сдружаване (тъй като механизмите на информиране и 
консултиране са по-вероятни в предприятията със синдикални организации - по силата 
на съществуващите колективни трудови договори или чрез създаване на работнически 
съвети). Тези два фактора се съчетават в публичните услуги, но в някои страни публич-
ната администрация е изключена от този процес – България, Естония, Полша, Слове-
ния и Испания.
 Най-общо казано, в строителния сектор и в услугите обхватът е слаб в сравне-
ние с индустрията – такова е положението във Франция, Италия, Холандия, Норвегия и 
Словакия. Много трудно могат да се преценят тенденциите в развитието на този меха-
низъм, но засега се очертават три модела: 

„Стабилни” модели Модели „към растеж” Модели „към понижение”

Австрия, Белгия, Дания, 
Германия, Холандия, 
Норвегия и Швеция

Естония, Франция, Люк-
сембург, Полша, Словакия, 
Словения, Испания и Обеди-
нено Кралство

България, Кипър, Репу-
блика Чехия, Гърция, 
Унгария, Ирландия, 
Италия, Литва, , Малта, 
Португалия и Румъния
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така наречените „стабилни” модели се срещат в „зрелите” страни, в които редовно 
се провеждат процедури по И и К. Изглежда, че в културата на тези страни се оценява 
голямото значение на партньорството и участието, а самата Директива има сравнител-
но слабо въздействие.
 Модели „към растеж” – въпреки че в нито една от тези страни няма забеле-
жително развитие на мерките по И и К, в някои случаи наблюдаваме чувствително 
подобрение, по примера на Полша, където броят на работническите съвети нараства 
поради високия икономически растеж и нарастването на числеността на персонала в 
малките предприятия. Във Франция и Естония дейността по преструктуриране е в ос-
новата на значително нарасналото прилагане на механизма. В Словения все повече се 
осъзнава смисълът на участието на работещите, в частност поради провала на Закона 
за финансовото участие на работещите. В Обединеното Кралство се отбелязва разви-
тие на разпоредбите в процедурите по И и К, което е чувствително в многонационални-
те компании.
 Модели „към понижение” – синдикатите представляват единствения модел за 
прилагането на разпоредбите по И и К или играят преобладаваща роля. Синдикатите 
обикновено нямат доверие на структурите на равнище предприятие, което обясняват 
със страха си от манипулация от страна на самите предприятия. В Кипър и Румъния 
безразличието на работодателите се изтъква като причина за липсата на динамизъм в 
процедурите по И и К. В Португалия се добавя още един фактор – извънредно високия 
изискуем брой работещи за започване на процедура по И и К. В Унгария проблемът 
изглежда по-скоро от структурен характер дотолкова, доколкото има известна двой-
ственост и относителна конкуренция между работническите съвети и синдикалните 
представителства.
 В своето проучване, Eurofund подчертава оскъдния характер на документацията, 
която отразява дейността на социалните партньори или факта, че правителствата не 
насърчават развитието на процедурите по И и К. На север от ЕС тази роля не се смята 
за присъща на компетенциите на държавата, а в много страни преобладава мнението, 
че този въпрос трябва да се разглежда от самите социални партньори. Безспорно има 
и изключения, като Белгия (белгийското правителство приканва работещите да пред-
ставят кандидатурите си), Холандия, където съвместната работа се подобрява, Полша, 
където работническите съвети се подпомагат с обучение и правни консултации, които 
се осигуряват от една НПО3  и са съфинансирани от полското правителство и ЕИП.
 В това изследване се подчертава също така наличието на много препятствия в 
развитието на процеса. Споменава се липсата на ентусиазъм от страна на синдикални-
те организации в много страни, но се набляга най-много на следните пречки:

• Безразличието или въздържаното поведение на работодателите (Дания, 
Германия, Унгария, Литва, Холандия, Полша, Словения, Словакия, Обедине-
но Кралство);

•  Отрицателното отношение на работодателите към органите за И и К 
(Австрия, Белгия, България, Германия, Франция и Словакия);

•  Тежката роля на представителя на наемния персонал и трудностите с 
намирането на кандидати за изборите (Белгия, Германия, Франция и Холан-
дия);

•  Отсъствието на синдикални организации/ниският процента на синдикално 
сдружаване (Дания, Унгария, Люксембург, Норвегия, Швеция);

•  Липса на информация за правото на наемния персонал на И и К (Дания, Ес-
тония, Ирландия, Полша);

•  Слабите санкции и дори липсата на такива при неспазване на задължение-

3 НПО: Неправителствена организация
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то за И и К (Австрия, Естония и Малта);
•  Представителствата на персонала, които участват в И и К са слаби, като 

се има предвид общата законодателна рамка (Гърция, Словения и Обедине-
но Кралство);

•  Високият изискуем праг на числеността на персонала за създаване на пред-
ставителство на персонала, което да участва в И и К (Ирландия, Полша и 
Обединено Кралство);

•  Удовлетворяването на персонала при помиряване на неформалните инте-
реси (Австрия);

•  Отдаване на предпочитание на синдикалното представителство на персо-
нала (Гърция);

•  Отсъствие на представителство на персонала (Литва).
 
 право на помощ във вид на външни консултации:

 Достъпът до външни консултации може да се окаже важен ресурс, тъй като обик-
новено представителите на персонала нямат опит в трудовите правоотношения, нито 
професионални знания в областта на управлението. Опитът е различен в различните 
страни.
 Положението е както следва (източник – проучване на Eurofund, вече цитирано 
по-горе):
 

стрАНА ДостЪп До вЪНШНи коНсУЛтАЦии

АвстриЯ
Трудова камара/консултанти, които имат възможност да при-
състват на съвещанията, като трудът им се възнаграждава 
със средства, които се удържат от работническия съвет.

БеЛГиЯ
Външен проверяващ. Местните синдикални ръководители 
могат да действат като обучители и да изпълняват ролята 
на експерти.

БЪЛГАриЯ Представителите на персонала нямат право на външни кон-
султации.

репУБЛикА ЧеХиЯ Ползват се синдикатите на консултантските и правните отде-
ли /служби/, а понякога и платени консултанти.

ДАНиЯ

Съвети по сътрудничеството, съставени от представители 
на главния синдикат и на работодателските федерации. При 
нужда, синдикатите могат да поискат външна консултация и 
да наемат консултанти.

естоНиЯ
Разрешен е достъпът до външни експерти, но няма правила 
за заплащането на услугата. Може да се ползва при усло-
вие, че има сключени договори на местно равнище.

ФрАНЦиЯ

Достъп до експерт-счетоводител (работнически съвет) и до 
експерт технолог (в предприятия с над 300 души наемен 
персонал). Заплащането се извършва от работодателя. 
Консултациите свързани с ЕС, както и по търговски и правни 
въпроси, се заплащат със средства от бюджета на работни-
ческия съвет /за целите на И и К/.
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ГерМАНиЯ
Със съгласието на работодателя, работническият съвет 
може да се обърне към външни експерти за консултации, 
които са заплащат от самия работодател.

ГЪрЦиЯ
Често се търсят консултации от експерти, в частност адвока-
ти. Синдикалните ръководители могат да осигуряват консул-
тации и експерти.

УНГАриЯ

Външните консултации не са изрично „изключени”, но за 
тях е необходим специален договор. На практика рядко се 
използват, поради необходимостта от средства. Секторните 
синдикати за помощ от адвокати и експерти.

ирЛАНДиЯ

Синдикатите предоставят експертиза. Те рядко се обръщат 
към външни консултанти. Неформална група „Сдружението 
на уволнените работници от Dell” дава консултации на рабо-
тещите, които не членуват в синдикални организации.

итАЛиЯ
Синдикатите могат да предоставят консултации, както и да 
ангажират външни консултанти за сметка на синдикалния 
съюз.

ЛитвА

Секторните синдикати и синдикалните централни могат да 
оказват качествена помощ. Членовете на работническите 
съвети, които не членуват в синдикат, нямат право да чле-
нуват във външна организация и не разполагат с ресурси, за 
да получат помощ.

ЛЮксеМБУрГ

Представителите на персонала и най-представителният 
синдикат имат право да наемат консултанти за обсъждане 
на специфични въпроси (в големите предприятия) или да 
поставят едновременно въпросите за разглеждане на външ-
на работодателска организация и на външна синдикална 
организация.

МАЛтА
Представителите на персонала могат за ползват правни ус-
луги от синдикалните организации, но досега нищо не доказ-
ва наличието на такава практика.

ХоЛАНДиЯ

Работническият съвет има право да потърси външно мне-
ние, при условие че уведоми предприятието. Ако работниче-
ският съвет разполага с бюджет, той заплаща услугата, а ако 
няма такъв, разходите се поемат от предприятието. Споро-
вете свързани с плащането все по-често се решават в съда.

НорвеГиЯ

Външни консултанти могат да се ползват, а самите предпри-
ятия са длъжни да предоставят необходимата информация. 
Обикновено тези услуги се заплащат от работодателя. Син-
дикатите също така предоставят експертиза.
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поЛША

Работническите съвети могат да поискат съвети от външни 
експерти, като от 2009 г. съответните консултации се пла-
щат от работодателя. 91% от представителите на персонала 
смятат, че външните консултации са необходими.

портУГАЛиЯ Синдикалните организации могат да предоставят консулта-
ции и да оказват подкрепа за своя сметка.

рУМЪНиЯ Помощта се оказва от синдикалните федерации и конфеде-
рации.

сЛовАкиЯ
Самите синдикални организации дават консултации на 
органите, съставени от синдикални членове, на собствени 
разноски.

сЛовеНиЯ
Работническите съвети имат право да канят експерти от 
страна на работодателите и на синдикатите. ZSDS дава кон-
султации по правни въпроси на съветите членуващи в тях.

испАНиЯ Синдикатите могат да дават консултации и да ползват екс-
перти по специализирани въпроси при нужда.

ШвеЦиЯ
Синдикатите предлагат консултации. Експертите се полз-
ват за съвети по въпроси свързани с условията на труд и по 
правни въпроси.

оБеДиНеНо  
крАЛство

Синдикатите могат да дават консултации на синдикалните 
организации. Работещите, които не членуват в синдикални 
организации, имат достъп до външни консултанти, но със 
съгласието на работодателя.
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ГЛАвА II

НАЦиоНАЛНи ДокЛАДи

стАри стрАНи ЧЛеНки – Нови ДЪрЖАви ЧЛеНки и 
стрАНи кАНДиДАтки 
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ДокЛАД ЗА ГерМАНиЯ 

 Партньор - IBGAU

 I – общо положение

Население 81.802.000 жители

Покритие на колективното договаряне 62%

Относителен дял на работещите, членуващи в синди-
кални организации

19%

Колективното договаряне се извършва главно На секторно равнище

Представителство по месторабота Работнически съвет

Представителство на равнище управителен съвет Да – публични и частни пред-
приятия

 II – общото положение относно информирането и консултирането - Практи-
ки, които трябва да се преразгледат

 Източник: www.worker.participation.eu/systèmes-nationaux - този източник 
е използван и за другите страни представени в този доклад, с изключение на 
Македония)
 2.1. Национален контекст:
 Едва около една пета от работещите членуват в синдикат, а процентът на син-
дикално сдружаване намалява от началото на 90-те години, което отчасти се дължи на 
масовите уволнения на персонал в източно-германския манифактурен сектор след обе-
динението на Германия. Огромното мнозинство на синдикалните членове са обединени в 
главната синдикална конфедерация DGB. Синдикатите членуващи в нея, като IG Metall и 
Ver.Di, се ползват със значителна автономия и влияние.
 Колективното договаряне се провежда от синдикатите и работодателските орга-
низации, главно на равнище отрасъл. Трябва да се отбележи обаче, че върху системата 
се упражнява натиск – някои работодатели напускат или отказват да се присъединят към 
работодателските организации, а самите договори дават възможност за по-голяма гъвка-
вост на равнище предприятие. Преговорите се водят от синдикатите и работодателските 
организации. Колективните трудови договори са задължителни за членовете на синди-
калните организации (обикновено всички работещи членуват в тях) и на работодателски-
те организации, които за ги подписали.
 Работническите съвети представляват наемния персонал по месторабота. Те имат 
широки права, които стигат до правото на вето в някои области. Въпреки че те не са син-
дикални органи в собствения смисъл на думата, синдикалистите играят важна роля в тях. 
В областта на заетостта, работодателят е длъжен да информира работническия съвет за 
нуждите от персонал и да обсъжда съответните въпроси с него. Освен това, работниче-
ският съвет имат право на консултиране по въпросите на обучението. Той може да по-
иска от работодателя да оповести свободните длъжности в дружеството, но не може да 
попречи на публикуването на обяви за работа, нито на външни назначения. Работодате-
лят трябва да уведоми работническия съвет, преди да започне да действа в областта на 
индивидуалното управление на персонала (наемане на работа, класиране и прекласира-
не, преместване на други длъжности и уволнения). Независимо от това, работническият 
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съвет може да се противопостави на подобни мерки само при определени обстоятелства, 
като например, в случай че тези мерки противоречат на договори или практики, които са 
в сила. Той може също така да направи предложения на работодателя по въпроси свър-
зани с равните възможности за жените и мъжете. Работническият съвет има право да 
участва във взимането на решения по множество социални въпроси, като тези свързани 
с правилата за спазване на трудовата дисциплина; началото и края на работното вре-
ме; почивките по време на работа; намаляването и удължаването на работното време 
(например, допълнителни часове или частична безработица); отпуските; правилата за 
изчисляване на възнагражденията (например, на основата на система за отпускане на 
премии или в зависимост от работните часове); определянето на премиите и на целите; 
датата и метода на плащане; поставянето на камери или внедряването на други средства 
за наблюдение на дейността или поведението на персонала; механизмите за функцио-
ниране на социалните инфраструктури, като стол или спортен терен; функционирането 
на системата за правене на предложения и въвеждането на работа по групи. По някои от 
тези въпроси работническият съвет сключва писмен договор с работодателя. През 2001 
г. работническият съвет получава нови права свързани с опазване на околната среда – 
работодателят трябва да го включи в обсъждането на екологичните въпроси, като поня-
кога се изисква писменото съгласие на работническия съвет. Членовете на този съвет 
имат право да ползват определено време, за да изпълняват задачите си в него, без да 
се намалява тяхната заплатата /например, за да участват в събрания или да направят 
препоръки/. Работодателят няма право да ги уволнява, освен при тежко провинение, като 
това става със съгласието на работническия съвет или трудовия съд.
 Представителите на европейско равнище се назначават от работническия съвет. В 
европейското дружество има правила, които гарантират места на синдикалните предста-
вители, а в много големите предприятия – на представители на висшите ръководни кадри 
в СГП4  и в управителния съвет.
 Здравословните и безопасни условия на труд са уредени със Закона от 1973 г. 
за здравословните условия на труд (Arbeitsicherheitsgesetz), изменен през 1976 г. и За-
кона от 1996 г. за безопасните условия на труд (Arbeitsschutzgesetz). Работническият 
съвет играе важна роля за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 
Той се консултира и при назначението на делегати (представители) по безопасността 
(Sicherheitsbeauftragte).
 2.2. Националният контекст в сектор Земеделие – налага се подобряване на 
достъпа до правата...
 По силата на Кодекса на труда, във всяко предприятие с най-малко 10 души на-
емен персонал, може да се учреди работнически съвет (РС). Този РС трябва да бъде 
признат и изслушван от работодателя, а по някои въпроси се прилага принципът на съв-
местното управление. Поради размера на земеделските стопанства, тези работнически 
съвети са малко на брой. Според данните, с които разполага IGBAU, работнически съве-
ти има само в около 150 предприятия.
 Наемният персонал избира членовете на РС. Синдикатите подкрепят тези избо-
ри. Синдикатите и институциите, които се занимават с обучение, организират курсове по 
теми, като провеждането на избори, права и задължения на РС. Изборите на РС се про-
веждат на пет години. Синдикатите уведомяват работещите и самите предприятия, пома-
гат при изборите. Те могат да подобряват правата на РС.
 РС е информиран. Той може да разпространява информацията писмено или на 
събрания в предприятието.
 В Германия няма синдикални организации в предприятията.
 Държавата може и трябва да повиши правата на РС, както и да подобри правата 
свързани със съвместно управление.

4 СГП – Специална група за преговори
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ДокЛАД ЗА ФрАНЦиЯ 

 Партньори - FGA - CFDT

 I – общо положение
Население 64.716.000 жители
покритие на колективното договаряне 98%
относителен дял на работещите, членуващи в син-
дикални организации

8%

колективното договаряне се извършва главно На равнище сектор и пред-
приятие

представителство по месторабота синдикат и работнически 
съвет

представителство на равнище управителен съвет Да – публични и привати-
зирани предприятия

 II - общото положение относно информирането и консултирането - Ком-
плексно, ефективно, но праговете за числеността на персонала са реална 
пречка в сектора 

 2.1. Национален контекст:
 Със своите 8% синдикално сдружаване, по този критерий, Франция се нареж-
да на опашката в Европа. Френското синдикално движение е съставено от множество 
конфедерации, които си съперничат и се конкурират в борбата за привличане на нови 
членове. Основните синдикални конфедерации във Франция са CGT, CFDT, FO, CFTC и 
CFE-CGC. Независимо от ниския процент на синдикално сдружаване и от тяхното при-
видно разделение, френските синдикати се ползват с широка подкрепа при избори на 
работническо представителство и са способни успешно да мобилизират работниците и 
служителите.
 Колективното договаряне се провежда на национално и секторно равнище, както 
и на равнище предприятие. За всяко равнище са разработени подробни и точни пра-
вила определящи кой има за право да участва в преговорите и на какви условия тряб-
ва да отговаря колективният трудов договор, за да бъде валиден. От гледна точка на 
покритието, най-важно е колективното договаряне на секторно равнище, независимо от 
това че заплатите определени по този ред понякога са по-ниски от минималната запла-
та на национално равнище.
 Във Франция има комплексна система за представителството на работещите по 
месторабота, която се основава едновременно на синдикатите и на структурите пряко 
избрани от целия персонал. Когато синдикатът присъства в предприятието, синдикал-
ният представител играе главна роля в представителството на персонала.
Работническият съвет е в правото си да бъде информиран и/или консултиран по раз-
лични въпроси, той управлява социалната инфраструктура в предприятието, като стола 
например. Както споменахме, в някои случаи, той участва в колективното договаряне, 
но това все пак се случва по изключение.
Правото на информиране обхваща социалните /свързани с труда/, икономическите и 
финансовите въпроси. Групата на социалните въпроси включва: численост и видовете 
наемен персонал; причини за временната заетост, по заместване или на непълен рабо-
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тен ден; прогнози в областта на заетостта; положението на мъжете и жените; промени 
в колективните трудови договори; обучение. Групата на икономическите и финансовите 
въпроси включва: собственост на дружеството; оборот и печалба; равнище на произ-
водството; инвестиции и държавни помощи; възлагане на дейности на подизпълнители; 
структура на фонд заплата; проектите свързани с оборудване или методите на произ-
водство; перспективите за в бъдеще. Информацията, която се предоставя на работни-
ческия съвет и на акционерите, както и тази в доклада на одитора, трябва да бъде една 
и съща.
 Правото на консултиране на работническия съвет е по-ограничено. Работодате-
лят е длъжен предварително да се консултира с него, когато се предвиждат мерки, кои-
то съществено касаят следните въпроси: численост и структура на персонала; работно 
време; условия на труд, включително обучението. Специфичните области, в които 
работническият съвет трябва да бъде консултиран, са: предложения за съкращаване 
на персонала; значими структурни промени, като сливания; научно-развойна полити-
ка; масови уволнения на персонал; внедряване на нови технологии; условия на труд и 
работно време; обучение; здравословни и безопасни условия на труд.
 Процедурата по консултиране не означава, че съгласието на работническия 
съвет е задължително, за да се предприемат съответните мерки. Целта е той да има 
възможността за изрази позицията си по въпроса. Тя започва с писмена комуникация 
от страна на работодателя и трябва да се проведе в определен срок преди взимането 
на решение, за да се проведе диалог между двете страни. Механизмът на процедурата 
по консултиране е определен много ясно и прецизно, но на практика неговият ефект е 
ограничен. Ръководството е задължено да изслуша гледната точка на представителите 
на работещите, но не се задължава да промени проектите си съобразно нея.
 Масовите уволнения на персонал и преструктурирането са изключение от прави-
лото – голям брой работнически съвети се обърнаха съм съда, за да възпрат амбиции-
те на своите работодатели, с аргумента, че не е била проведена нито една процедура 
по консултиране. В някои случаи, вследствие на това са отлагани значими проекти. 
Новото законодателство от януари 2005 г. би могло да предложи алтернатива с така 
наречените „методически споразумения”, които да се сключват със синдикатите (а не 
с работническия съвет). В тези споразумения ще бъде определен прецизно начинът, 
по който трябва да се проведе консултирането, което обаче не изключва възможността 
работническият съвет да заведе дело в съда.
 По останалите въпроси, темите, по които се иска съгласието на работническия 
съвет, са много ограничени – например, при избора на структурата за медицинско об-
служване.
 Представителите на персонала могат да участват работата на управителния съ-
вет на предприятието, било в качеството си на избрани лица от целия персонал, било 
в качеството си на представителите на наемните работници акционери. Съществува и 
трети вариант – те могат да участват в работата на управителния съвет без да са чле-
нове, като се ползват само от правото си да задават въпроси.
 Френските представители в органите, свързани с европейските работнически 
съвети и европейските дружества, се определят от синдикатите. За сметка на това 
представителният орган решава какъв да бъде механизмът на назначаване на предста-
вители на персонала в управителните съвети на европейските дружества.
 Във всички учреждения, които са длъжни да спазват Кодекса на труда и имат 
най-малко 50 души наемен персонал, трябва да се учреди комитет по здравословни и 
безопасни условия на труд /КЗБУТ/.
 Синдикалните представители и работещите, които са били синдикални предста-
вители през последните 12 месеца, могат да бъдат уволнявани само след предварител-
на среща с работодателя и консултиране на работническия съвет, с разрешението на 
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компетентния инспектор по труда. Представителите на персонала и членовете на ра-
ботническия съвет се ползват от една и съща защита, но за тях тя е валидна сам шест 
месеца след края на мандата им. Въпреки тези защитни мерки, статистиката на DARES 
показва, че значителен брой такива работници се уволняват ежегодно.
 2.2. Националният контекст в сектор Земеделие :
 В предприятията с над 50 души наемен персонал, работническият съвет (или 
единното представителство на персонала, в зависимост от размера) трябва да бъде 
информиран и консултиран по въпросите на социалния баланс, медицинските въпроси, 
преструктурирането, икономическата комисия. Членовете му се избират.
 Представителите на персонала се избират и участват в договарянето в предпри-
ятията с над 10 души наемен персонал. Задължително се поставят информационни 
табла с цел информирането на работещите. Те могат да се обърнат към инспекторите 
по труда по всички възникнали въпроси.
 При наличието на проблеми, инспекторите по труда могат да се намесят, защото 
те представляват Закона, но могат да се намесят също така и членовете на комисията 
за колективния трудов договор (работодатели и наемен персонал). Всяка представител-
на организация назначава собствените си представители.
 В сектор Земеделие, ANEFA помагат на социалните партньори в информирането 
на работещите по решенията взети на национално равнище (например, в областта на 
социалната защита или за мерките в края на трудовата кариера на работещите). Реше-
нията се взимат от двете страни (бипартизъм).
 FGA CFDT организира обучение на членовете си по въпросите на информи-
рането и консултирането. Всяко избрано лице подлежи на обучение по въпросите на 
трудовото законодателство и правата на представителите на персонала. Синдикалните 
организации отговарят за тематиката на обучението, включително за комуникацията 
с работещите (информационни табла и др.). От своя страна, обикновено работодате-
лите информират само представителите на персонала – на практика предоставянето 
на информация от работодателя е регламентирана по теми. Синдикатите си остават 
привилегировани партньори по всички въпроси, защото обикновено те са в състояние 
да участват в обсъждания. Те са по-квалифицирани по голям брой въпроси, като се има 
предвид обучението, което им се осигурява.
 В по-общ план, системата за информиране и консултиране може да се оцени от 
две гледни точки:

• Законовото задължение за известна ефективност на този механизъм;
•  Трябва да се отбележи, че в сектор Земеделие, предприятията са много мал-

ки, което намалява обхвата и значението на този механизъм, тъй като няма 
представители, които да информират работещите.

 Като вземем предвид спецификата на този сектор, поради малкия размер на 
предприятията, трябва да подчертаем, че правото на информиране и консултиране е 
основно право на всички работещи. Възможният контрол от страна на инспекторите 
по труда, под ръководството на Министерството на труда, гарантира упражняването 
на това право дотолкова, доколкото тези контролни органи познават и/или разкриват 
случаи, в които това право не се прилага. В днешно врем е необходимо засилването 
на законовото задължение за информиране и консултиране на персонала. От друга 
страна, законът не може да задължи социалните партньори да постигнат съгласие, тъй 
като терминът „задължение” противоречи на термина „договаряне”. Държавата тряб-
ва по-скоро да убеди двете страни в ползата от договореното съгласие, както и да се 
опита да улесни дискусиите на тристранните срещи. При невъзможност да се постигне 
споразумение, държавата може да поеме щафетата, като се заеме с разработването на 
закон.
 Ограниченията свързани с размера на предприятията в сектор Земеделие са 
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доста тежки. Именно затова трябва да се намали прагът на числеността на персона-
ла, който дава право на информиране и консултиране. Механизмът на информиране и 
консултиране трябва да отдава предимство на избраните представители на персонала, 
които да разполагат със същите средства (включително време за упражняване на дей-
ността), но това може да се окаже трудно, тъй като в най-малките предприятия е трудно 
да се намерят кандидати.

ДокЛАД ЗА итАЛиЯ

 Партньор - ALPA

 I – общо положение

Население 60.340.000 жители
покритие на колективното договаряне 80%
относителен дял на работещите, членуващи в син-
дикални организации

35%

колективното договаряне се извършва главно На секторно равнище
представителство по месторабота синдикат
представителство на равнище управителен съвет Няма

 II - общото положение относно информирането и консултирането -
Необходимост от разширяване на правото на информиране и консултиране /И и К/

 2.1. Национален контекст: 
 В Италия главните представителни органи на персонала - RSU – представляват 
по същество синдикални структури, независимо от това, че се избират от целия пер-
сонал. Две трети от членовете се избират от всички наемни работници и служители от 
кандидатурите предложени от синдикатите, а последната трета от членовете се изби-
рат само от синдикатите.
 Работническото представителство по месторабота се основава на Устава на ра-
ботещите приет през 1970 г., в който се разрешава присъствието на синдиката в пред-
приятието. Трябва да се подчертае, че законът дава на синдикалните представители 
известни права и защита, но не указва подробно механизмите за тяхното назначаване.
С цел изясняване на положението, трите най-големи синдикални конфедерации, които 
в началото на 90-те години подържат тесни връзки помежду си, се споразумяват през 
1991 г. за създаването на нова структура - RSU. Става въпрос за единен съвет на всич-
ки синдикати присъстващи в предприятието – две трети от състава му се избират от це-
лия персонал, а една трета от него се посочва от синдикатите (в публичния сектор чле-
новете на RSU се избират от наемния персонал). Структурата е одобрена принципно с 
договора от юли 1993 г., а механизмите се разработват отново с договор през декември 
1993 г. за частния сектор и през април 1994 г. за публичния сектор (за публичния сектор 
се публикува и закон през 1997 г.).
 Независимо от тези общи договори, RSU не се създават във всички сектори. Те 
много рядко се срещат в банките и застрахователните компании. Когато не е учреден 
нито един RSU, законът разрешава съществуването на старите системи за синдикално 
представителство, които се различни в зависимост от колективните трудови договори, 
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но често и такива няма.
 Независимо от формата му на съществуване, работническото представителство 
по месторабота е основано по същество на синдикатите. Въпреки че са избрани от на-
емния персонал, RSU представляват преди всичко синдикални съвети.
Главната задача на RSU е да участва в преговорите с работодателя по месторабота. 
RSU са местните представителства на синдикатите, а договорите, по чиято сила са 
създадени, им дават право да участват в преговорите за сключването на колективен 
трудов договор, който е задължителен за учреждението, в рамките на структурата за 
водене на преговори.
 По закон работодателите за длъжни да информират и консултират представи-
телите на работещите по въпросите свързани със здравословните и безопасни усло-
вия на труд, използването на публични фондове за индустриално преструктуриране, 
масови уволнения на персонал и преместването на дейности. Повечето права на ин-
формиране и консултиране на RSU са предписани в секторните колективни трудови 
договори, а понякога и на равнище предприятие. Обикновено работодателят трябва да 
информира и консултира представителите на персонала в области, като икономическо-
то и финансово състояние на предприятието, инвестиционните проекти, числеността на 
персонала, промените в методите на работа, внедряването на нови технологии, равно-
поставеността на жените и мъжете и обучението. Процедурата по консултиране може 
да се извърши под формата на съвместен съвет на работодателя и синдикатите. Все 
по-често се случва провеждането на дискусии в рамките на такива съвместни съвети, 
които официално подготвят почвата за колективното договаряне и осигуряват неговата 
техническа база.
 Уставът на работещите защитава от дискриминация членовете на RSU и синди-
калните представители в предприятията. В него антисиндикалното поведение се обя-
вява изрично за незаконно. Членовете на RSU имат законно право на платено работно 
време за упражняване на дейността им като такива, чиято продължителност е опре-
делена в Устава на работещите. Общата продължителност на това отделено време за 
работата на работническото представителство е както следва: един час годишно на 
глава от наемния персонал в предприятията и учрежденията с численост до 200 души 
наемен персонал ; 8 часа месечно за всеки транш от по 300 души наемен персонал в 
предприятията и учрежденията с численост до 3 000 души наемен персонал; 8 часа 
месечно за всеки пълен или непълен транш от 500 души наемен персонал в предприя-
тията и учрежденията с численост над 3000 души наемен персонал. Освен това всеки 
член на RSU има право на осем дни неплатен отпуск за синдикална дейност.
 Представителите на работещите имат право да използват информационни таб-
ла. В предприятията с над 200 души наемен персонал, RSU или всеки друг предста-
вителен орган на работещите трябва да разполага с работно помещение /стая/. Някои 
сектор-ни колективни трудови договори дават възможност и за ограничено ползване на 
външни експерти.
 Колективните трудови договори разрешават създаването на координационен 
съвет на равнище група, във фирмените групи съставени от няколко дружества или в 
предприятията с няколко обекта. Груповите RSU изпращат свои членове в координа-
ционния съвет, където обикновено членуват и постоянните синдикални представители.
 2.2. Националният контекст в сектор Земеделие:
 В Италия колективният трудов договор включва клаузи за информирането и кон-
султирането на работещите (Част II, членове 6-7-11-12). Подготовката за упражняване-
то на това право се осигурява на работещите по време на обсъждането и подписването 
на трудовия договор.
 Част от работодателите оказват съпротива, когато трябва да дадат пълна инфор-
мация. Този факт се обяснява също така с многобройните малки средни селскостопан-
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ски предприятия на територията на Италия. Настоящият праг е пречка за работническо-
то представителство.
 Информацията се предоставя по определен начин на работещите. За малки-
те предприятия, разпръснати на територията на страната, тя се предоставя на общи 
събрания, в които участват работещите в тях. За големите предприятия, информацията 
се предоставя в самото предприятие, организирано. Трябва да се отбележи, че ALPA не 
разполага с данни за броя на предприятията, в които това се случва.
 Несъмнено синдикалните организации са привилегирования партньор в социал-
ния диалог, защото те са пряко засегнати от проблемите в предприятията. Процесът на 
информиране и консултиране има реално значение, тъй като помага в изграждането на 
общи политики в условията на трудностите в обществото и на пазара на труда. В този 
смисъл, системата доказва, че наистина е ефективна. За съжаление, както е посочено 
по-горе, прагът за числеността на персонала, който дава достъп до това право е много 
висок за сектор Земеделие – би било уместно националното законодателство да даде 
това право и на предприятията с численост на наемния персонал под 50 души. Тази 
стъпка би разширила достъпа до информирането и консултирането, както и до съответ-
ното обучение на много повече работещи. Въвеждането на задължителния характер на 
информирането и консултирането ще даде възможност за свиване на зоната на безпра-
вието и за намаляването на конфликтите между социалните партньори. Добре е систе-
мата да се модулира за всеки отрасъл, като се вземат предвид особеностите и размера 
на предприятията. В същия ред на мисли, законът трябва да предвижда сключването 
на споразумения за характера на информацията, която работодателите трябва да пре-
доставят на представителите на наемния персонал, като достъпът до това право бъде 
разширен, за да обхване по-голям брой предприятия. И накрая, за да могат предста-
вителите на работещите да упражняват това свое право и да изпълняват задачите си, 
трябва да бъде заделено платено работно време за целта, както и време за обучение.



европейски проект 
Информирани и опитни за устойчиво земеделие

25

ДокЛАД ЗА БЪЛГАриЯ

 Партньор - КНСБ - ФНСЗ

 I – общо положение

 статут – държава членка от 2007 г.

столица: София
Население: 7,33 милиона жители - (Eu-
rostat – 2011 г.)
площ: 110.911 кв. км. - (Eurostat)
растеж на Бвп: 1,7 % - (Eurostat – 2010 г.)
Безработица: 12,2 % - (Eurostat – 2011 г.)
Държавен дълг в % от Бвп: 15,3 % - 
(Euros-tat – 2011 г.)
инфлация: 3 % - (Eurostat – 2008 г.)
Дефицит/публичен излишък в % от 
Бвп: 2,10-% (Eurostat – 2011 г.)
валута: ЛЕВ 
Дата на присъединяване: 1 януари 2007 г.

От влизането си в ЕС, България (както 
и Румъния) минава през начален пе-
риод на подем до кризата, последванa 
от скромен растеж: 6% среден растеж 
от 2002 г. до 2007 г., след това 1,7% 
от 2007 г. до 2010 г. През 2010 г расте-
жът е почти нулев и след това достига 
около 1,6% през 2011 г.
Икономическият растеж на България 
почива на износа, тъй като вътрешно-
то потребление e много ниско. Трябва 
да отбележим, че от влизането на 
страната в Европейския съюз, пра-
вителствата, които последователно 
управляват, жертват всичко в името 
на строгото управление на публични-
те финанси, така че до 2009 г. бъл-
гарският бюджет се характеризира с 
излишък. Вследствие на настъпилата 
криза, дефицитът стига до 4,3% през 
2009 г. и намалява до 2,1% през 2011 
г. Може да се направи заключението, 
че тежестта на общия публичен дълг 
(15,3% от БВП през 2011 г.) е поно-
сима и дори слаба в сравнение със 
средната за ЕС, което е в пол-за на 
доверието 

 Тази постоянна политика на напасване дава възможност за бърза корекция на 
предходните дисбаланси и текущата сметка се характеризира с излишък (бюджетния 
дефицит възлиза на 1,9% от БВП през 2011 г., а през 2007 г.е 25% от БВП.
Показателите са обнадеждаващи, но не бива да забравяме, че българската икономи-ка 
продължава да бъде структурно уязвима. Ако инфлацията изглежда овладяна, защото 
стига от 12,5% през 2007 г. до 2,8% в края на 2011 г., то процентът на безрабо-тицата 
нараства и достига 12,2%. Също като в Румъния отбелязваме много ниски раз-ходи за 
научно-развойна дейност. Производителността на труда не стига до 20% от средната 
стойност за Европа.
 Относно европейските фондове, България използва едва 19% от средствата за-
делени за нея за периода 2007-2013 г.
 Също като Румъния, България няма вътрешни двигатели на растежа, готови да 
го задействат (извън селското стопанство и туризма, вж. по-долу), което прави двете 
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страни още по-зависими от световната конюнктура. От възникването на кризата из-
носът и потоците от чуждестранни капитали в страната намаляват. Установяваме, че 
покупателната способност ще нараства много бавно, тъй като безработицата е висока, 
а заплатите са ниски. И накрая, политиката на строги икономии, срещу която въстава 
общественото мнение, прекалено бавното протичане на реформите, което притеснява 
Европейския съюз, и неустойчивостта на институциите след разпадането на старите 
диктатури, изискват от политиците и от цялото общество изключително постоянство и 
себеотрицание, дух на саможертва и консенсус, които понякога се проявяват в мрачни 
моменти в Историята.
 Очаква се много нисък растеж пред идните години, но похвален е фактът, че 
провежданите политики от 2005 г. насам намалиха в известна степен уязвимостта на 
икономиката и стабилизираха основите.
 Селското стопанство има голям потенциал. От началото на кризата, неговият 
растеж се задържа на 8% годишно и дори стига до 11% през 2012 г. Тази тенденция би 
трябвало да продължи до 2020 г., в частност благодарение на европейските фондове. 
Понастоящем, според българския Министър на финансите, селското стопанство и тури-
змът трябва да поемат ролята на двигатели на растежа. От 1980 г. заетостта в селското 
стопанство преживява истински катаклизъм – от 24,4% от общата заетост тя достига 
6,43 % през 2011 г. Разликата става много осезаема от 2000 г.

 II - общото положение относно информирането и консултирането - Държа-
вата трябва да положи повече усилия 

 2.1. Национален контекст:
 Транспонирането на разпоредбите на Директивата за информирането и консулти-
рането в българското законодателство дава възможност да се подобри положението в 
предприятията във връзка с информирането и консултирането на работещите. Най-общо 
казано, социалните партньори смятат, че това е инструмент за взаимодействие между 
наемния персонал и работодателите в името на благоденствието на предприятията.
 В България, Директивата за информирането и консултирането е транспонира-
на чрез изменения в Кодекса на труда – включва се нова глава специално за целта. 
Работата по подготовката на проектозакона се възлага на работна група съставена от 
експерти, подбрани от социалните партньори, които са представителни на национално 
равнище и от публичните власти. Конфедерацията на независимите синдикати в Бъл-
гария (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа” (КТ „Подкрепа”) предлагат обща 
концепция за транспониране на Директива 2002/14 ЕО. Ето някои синдикални предло-
жения, които са отхвърлени от представителите на работодателите в работната група:

• Работодателите нямат право сами да свикват общо събрание;
•  Тайно гласуване;
•  Информирането и консултирането да се водят от органите на работещите в 

предприятията, в които има синдикални организации;
•  Работодателят е длъжен да информира и консултира пряко работещите в 

малките и най-малките предприятия на общо събрание;
•  Разширяването на Закона за държавните служители;
•  Правото на секторните синдикални организации да свикват общо събрание в 

отсъствието на синдикално представителство;
•  Задължително постигане на съгласие между работодателя и представителите 

на наемния персонал при процедура по консултиране.
 Откакто се прилага законът сме свидетели на противопоставянето на две гледни 
точки:

•  Работодателските организации са удовлетворени в общи линии дотолкова, 
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доколкото законът възпроизвежда минималните изисквания на Директивата;
•  Гледната точка на синдикалните организации е друга по различни причини 

(разпоредби, които дават възможност на служителите да предлагат кандидати, 
липса на ясни критерии за средствата, които работодателите предоставят на 
синдикалните организации – предвижда се само „споразумение”; не са ясни 
законовите разпоредби, които регламентират правата на представителите на 
персонала и процедурите за информиране и консултиране).

 Правата на синдикатите или на представителите на персонала, избрани съобраз-
но Кодекса на труда, за да защитават социалните и икономическите интереси на ра-
ботещите (на практика, почти винаги става въпрос за синдиката), са широки: да бъдат 
информирани и консултирани при наличието на проект за масово уволнение на персо-
нала (синдикатът или представителите на работещите имат правото да представят ста-
новището си по проекта за масови уволнения на компетентните публични власти); да 
бъдат информирани и консултирани при преместване на дейности на предприятието; 
да бъдат информирани и консултирани при промяна на работния график; да бъдат кон-
султирани при намаляване на работното време поради намаляване на производство-
то; да бъдат консултирани по проекти за въвеждане на по-гъвкави условия на труд; да 
бъдат информирани при освобождаване на постоянни работни места, за работещи със 
срочен трудов договор, и на длъжности на пълен работен ден, за работещи на непълен 
работен ден, и обратно.
 Представителите на персонала, които са избрани с цел информиране и консулти-
ране (или синдикатът или представителите, в случай че Общото събрание е решило да 
им повери тези правомощия) трябва да бъдат информирани за икономическите перс-
пективи и консултирани по въпросите свързани със заетостта, както и с всяка промяна, 
която се отнася до организацията на труда и трудовите договори. Те са в правото си 
да изискват информация, да организират съвещания с работодателя и да имат достъп 
до всички работни места в предприятието. В Кодекса на труда е определен минимален 
едномесечен срок за запознаване с информацията, преди прилагането на въпросната 
мярка. Времетраенето на процедурата по консултиране е две седмици. Законодател-
ството дава възможност на работодателя и на представителите на работещите да се 
споразумеят за графика (няма определен срок за консултиране относно уволненията на 
персонал).
 През целия си мандат и следващите шест месеца, синдикалните представители, 
които заемат ръководни длъжности в местната синдикална организация по местора-
бота, могат да бъдат уволнявани само със съгласието на централното ръководство на 
техния синдикат или на упълномощен от него орган. Тази разпоредба се прилага също 
така по отношение на лицата на изборна синдикална длъжност на местно, секторно и 
национално равнище.
 За да бъдат уволнени представители на работещите избрани, за да защитават 
социалните и икономическите интереси на персонала, както и представители избрани 
за целите на информирането и консултирането, се изисква съгласието на Инспекцията 
по труда.
 По силата на колективния трудов договор, синдикалният ръководител по место-
работа има право на определено работно време годишно, за да си върши работата като 
такъв, като минимумът е 25 часа годишно. Това право се дава и на работещите заемащи 
ръководни синдикални длъжности на секторно, регионално и национално равнище. Син-
дикатът и право да използва необходимото оборудване, за да изпълнява задачите си.
 Определено работно време се полага на представителите на работещите из-
брани, за да защитават социалните и икономическите интереси на персонала, и на 
представителите избрани за целите на информирането и консултирането, ако техните 
функции налагат това – чрез намаляване на тяхното работно време или допълнителни 
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дни отпуск. Те имат също така право на обучение и могат да поискат съответното време, 
което им е необходимо за целта. Механизмите трябва да бъдат определени заедно с ра-
ботодателя, в рамките на колективния трудов договор или на друг вид споразумение.
В този контекст КНСБ уточнява, че ще продължи да настоява за промени в Кодекса на 
труда по всички въпроси, по които не се постига консенсус между социалните партньори.
 2.2. Националният контекст в сектор Земеделие:
 ФНсЗ (Федерация на независимите синдикати в земеделието)
 Колективните трудови договори включват специфични клаузи за информирането 
и консултирането:

•  Представяне на точна и разбираема информация за икономическото и финан-
сово състояние на предприятието;

•  Задължително консултиране преди масови уволнения на персонал, за пости-
гане на съгласие, с цел да бъдат избегнати или ограничени отрицателните 
социални последици за работниците и служителите;

•  Смяна на ръководството, когато то може да влоши положението свързано със 
заетостта и условията на труд.

 Организацията следи отблизо всички проблеми, свързани с приложението на За-
кона за информирането и консултирането, и разработва програма за обучение по тази 
тема, по правните и практическите аспекти. Понастоящем, в сектор Земеделие, ФНСЗ 
има представители в 5 предприятия, но не разполага с данни за общия брой предприя-
тия, в които се упражнява правото на информиране и консултиране (И и К). 
 Дребните и средните стопански единици са мнозинство в сектора. В повечето 
случаи, те не покриват изискванията за численост на персонала, за да може да се раз-
вива дейност по И и К. Това е голяма пречка за развитието на това право, което наисти-
на е необходимо, независимо от факта, че българският закон включва минималния праг 
предвиден в Директива 2002/14/EО. Синдикалната организация отбелязва следните 
пропуски:

•  Регламентацията трябва да се доразвие, за да могат заинтересуваните страни 
да разполагат своевременно с информацията;

•  Това би помогнало да се изпълнят социалните цели при масови уволнения на 
персонал и при структурни промени;

•  Въпреки че според настоящата регламентация потенциалът от клаузи за И и 
К, които могат да бъдат включени в колективните трудови договори, може да 
бъде разширен в процеса на договаряне, има социално напрежение, което 
може да бъде избегнато и конфликтите могат да бъдат решени.

 В същия ред на мисли ФНСЗ смята, че И и К представляват основно право на 
всички работещи в Европа, и за целта праговете на численост трябва да бъдат прераз-
гледани и намалени, така че законодателството да обхване всички работещи. Тя смята 
също така, че законът трябва да включва задължително споразумение между пред-
ставителите на наемния персонал и работодателя, в рамките на процедура по И и К. и 
накрая, националното законодателство трябва да регламентира платения отпуск, броя 
на работните дни заделени за изпълнение на задачите на представителите на персона-
ла, за тяхното обучение и т.н.

 рАБотоДАтеЛи и НАет персоНАЛ:

 Текстът по-долу е написан от ФНСЗ, на базата на обобщението на въпросниците, 
попълнени от работодателите и представителите на наемния персонал.
 Панел на анкетираните лица: 5 представители на работодатели, 10 представи-
тели на синдикати от Федерацията на независимите синдикати от земеделието. По-
конкретно става въпрос за 4 работодатели и 8 представители на синдикални организа-
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ции (синдикални председатели), един фермер и двама представители на земеделски 
кооперации (5 мъже и 10 жени).
 Време и място на провеждане на анкетното изследване – на национален работен 
семинар в София, на 1 и 2 ноември 2012 г.

 отчет:
 Анкетираните са запознати със законодателството, което въвежда информиране-
то и консултирането, но в различна степен. Нивото на познанията е такова, че възмож-
ностите предоставени от закона не се използват достатъчно от работниците. Законът 
урежда в кои случаи за работодателя възниква задължение за провеждане на проце-
дури по информиране и консултиране, в какви срокове те трябва да бъдат проведени, 
редът, начинът на определяне на представители на работниците и служителите, с които 
ще се провеждат тези процедури и съответно правата и задълженията на представите-
лите на работниците и служителите. Изследването показва, че фермерите и членовете 
на земеделските кооперации познават по-слабо съдържанието на текстовете, урежда-
щи процесите по И и К. Освен това, изследването показва, че недостигът на познания 
се среща главно в предприятия, където няма синдикални организации. Необходима е 
активна кампания за популяризиране на механизмите по И и К (кампанията „be-info”, 
проведена през периода октомври-декември 2012 г., обхвана 124 предприятия и показа 
ползата от този вид практика). Анализът на отговорите показва желание за усвояване 
на процедурата чрез обучение, практически съвети, сключване на споразумения между 
страните. От много години КНСБ действа в това направление, като способства за по-
дълбокото осъзнаване на смисъла на И и К, мултиплицира знания и формира нагласи 
за решаване на конкретни проблеми, особено в условия на криза. За да може този 
подход да бъде ефективен е необходимо наличието на синдикална организация – факт 
е, че системата за И и К функционира там, където има синдикална организация.
 Разглеждайки кой поема инициативата за провеждането на Общото събрание за 
избор на представителите за информиране и консултиране, всички интервюирани еди-
нодушно посочват, че тя е в ръцете на синдикалната организация. Разбира се, има ня-
колко случаи на намеса от страна на работодателите, но те са малко. Законът опреде-
ля броя на представителите на персонала в предприятието и той се спазва. Обучения с 
избраните представители са провеждани в единични региони. Участниците в анкетното 
изследване подчертават, че нарочни обучения за избраните представители от тяхната 
икономическа структура не са провеждани.
 Разписани са и общи правила за задължението на работодателя за информира-
не и консултиране на представителите на синдикалните организации при масови увол-
нения на персонал и други случаи (смяна на работодател, промени в работното време 
и т.н.). Съществуват и отделни споразумения сключени допълнително, извън колектив-
ните трудови договори. Те съдържат клаузи за предотвратяване на отрицателни соци-
ални последици вследствие на промени в структурата на производството. Анализът на 
анкетираните лица и опитът показват, че текстовете, разписани в колективните трудови 
договори допринасят за по-голяма сигурност, устойчивост и контрол, съгласно трудо-
вото законодателство, в сравнение със споразуменията, подписани с представителите. 
Споразуменията придават допълнителна сила и тежест на участието на работещите в 
трудовия живот и развитието на индустриалната демокрация.
 В заключение, всички анкетирани лица изразяват мнение, че държавата трябва 
да предприеме сериозни мерки, за да стимулира упражняване правото на информира-
ност на работниците и служителите, като се има предвид, че то е основно право. Учас-
тниците в изследването са направили предложения за реални санкции за работодате-
лите, които не предоставят исканата информация. Това кореспондира с мнението на 
синдикалните организации и на социалните партньори в България. Според тях, прагът 
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за числеността на персонала, който дава право на информиране и консултиране тряб-
ва да се намали – това изискване е напълно основателно, тъй като секторът използва 
значителна част от активите и се преценява като обещаващ растеж в БВП на страна-
та, с помощта на европейските фондове. Целите за развитието на този сектор и по-
конкретно - целта за развитие на модерно земеделие на национално равнище, изискват 
по-голяма динамика в социалните отношения в широкия смисъл на думата. Същевре-
менно прилагането на правото на И и К трябва да бъде съпроводено с обогатяване на 
знанията и уменията на участниците в процеса – в конкретен план, това означава да се 
осигури право на обучение на представителите на наемния персонал с необходимите 
средства, които дават възможност то да бъде ефективно.

ДокЛАД ЗА рУМЪНиЯ

 Партньор - AGROSTAR

 I – общо положение

 статут – държава членка от 2007 г.

столица: Букурещ
Население: 21,41 милиона жители - (Euros-
tat – 2011 г.)
площ: 238 391 кв. км - (Eurostat)
растеж на Бвп: -1,3 % - (Eurostat – 2010 г.)
Безработица: 7,3 % - (Eurostat – 2011 г.)
Държавен дълг в % от Бвп: 33,3 % - 
(Euros-tat – 2011 г.)
инфлация: 6,1 % - (Eurostat – 2010 г.)
Дефицит/публичен излишък в % от Бвп: 
-6,4 % (Eurostat – 2010 г.)
валута: ЛЕЯ
Дата на присъединяване: 1 януари 2007 г.

I – икономическо положение в стра-
ната
След две години намаляване на БВП 
– с 7,1% през 2009 г. и 1,3% през 2010 
г., Румъния отново тръгна по пътя 
на растежа, като постигна 2,5% през 
2011 г. Независимо от признаците на 
съвземане в края на годината, въ-
трешното потребление намалява, чуж-
дите инвестиции са далеч под нивото 
си отпреди кризата и дори отбелязаха 
нов спад с над 50% през годината. 
Растежът през 2011 г. се дължи пре-
димно на износа, основан на добро 
ниво на индустриалното производство 
и богатата реколта в селското стопан-
ство, въпреки че през последните годи-
ни, климатът беше доста променлив.

 
 Ускоряването на големите инфраструктурни обекти – изграждането на пътни мре-
жи, магистрали и железопътни линии, финансирани главно със средства от Структур-
ните фондове и Кохезионния фонд в бюджета 2007-2013 г. на ЕС, спомагат за възста-
новяването на румънската икономика. МВФ, който поставя Румъния „под наблюдение” 
от 25 март 2009 г. и подписването на договор за финансова подкрепа с участието на ЕС 
(отпускане на 19,95 милиарда EUR) предхождат лекия спад на икономическия растеж 
през 2012 г. – БВП би трябвало да нарасне едва с 1,8 - 2%.
 През 2011 г. индексът на потребителските цени достига исторически минимум, 
като отбелязва повишаване до 3,14 %. Спадането на цените на земеделските продукти, 
вследствие на богатата реколта, спомага за отпора на напиращата инфлация в иконо-
миката на страната през последните години.
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 И накрая, процентът на безработицата е сред най-ниските в ЕС-27 – малко под 
5% в края на 2011 г., значително по-нисък от края на 2010 г. (6,9%) и от 2009 г. (7,8%). 
Разбира се, трябва да се отбележи относителният характер на тези данни – те не от-
разяват част от населението, в частност населението в селските райони, което е заето 
в земеделието - обработва земята и отглежда хранителни земеделски култури. Освен 
това, процентът на безработицата е чувствително по-нисък в Букурещ - 2,5 - 3% от на-
селението в активна възраст.
 В Румъния относителният дял на селското стопанство продължава да бъде много 
ви-сок (10,65% от общата площ на земеделските земи в Европейския съюз), което я 
определя като една от страните с голямо селскостопанско производство в ЕС. Отскоро 
земеделието в Румъния показва признаци на модернизация, като появата на отделни 
места на парници оборудване със съвременни системи за напояване. Става въпрос за 
индивидуални начинания, които са резултат от известен опит в Западна Европа или от 
най-после получени европейски средства в помощ на селското стопанство. Засега те 
са само изключения. Структурните проблеми все още натежават в разработването на 
селскостопанската политика, тъй като земеделските стопани произвеждат предимно за 
собствени нужди, което от своя страна спомага за запазването на равнището на покупа-
телна способност на голям брой румънци.

 II - общото положение относно информирането и консултирането - Практи-
ките трябва да се преразгледат

 2.1. Национален контекст:
 В Румъния, различните елементи от законодателната рамка свързана с инфор-
миране-то и консултирането са включени в следните законови текстове:

•  Кодекс на труда – той гарантира общото право на наемния персонал на ин-
формиране и консултиране;

•  Закон № 467 от 2006 г. за установяване на обща рамка за информиране и кон-
султиране на наемния персонал, приет от Румънския парламент в изпълнение 
на задължението за транспониране на Директива 2002/14/ЕО, преди присъе-
диняването на страната в ЕС;

•  Закон № 54/2003 за синдикатите;
•  Закон № 130/1996 за колективните трудови договори;
•  Колективен трудов договор на национално равнище за периода 2007-2010 г., 

чието съдържание подлежи на предоговаряне.
 Няма да разглеждаме подробно елементите от тяхното съдържание, в които се 
транспонира Директивата, а само някои аспекти на приложението, които все още не се 
спазват в румънските предприятия.
 Член 5 предвижда „задължението на работодателите да информират и консул-
тират представителите на наемния персонал, съгласно законодателството в сила, по 
следните въпроси:

•  Текущото състояние и прогнозите за развитие на дейността и икономическото 
положение на предприятието;

•  Състоянието, структурата и прогнозите за развитие на заетостта в предпри-
ятието, както и евентуалните изпреварващи мерки, които се предвиждат, при 
наличието на заплаха за заетостта;

•  Решенията, които могат да доведат до значителни промени в организацията 
на труда, в договорните взаимоотношения или трудовите правоотношения, 
включително тези визирани в румънското законодателство във връзка със 
специфичните процедури по информиране и консултиране, в случай на масо-
ви уволнения на персонал и преместване на дейности на предприятието, за 
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защита на правата на работещите”.
 Същият този член предвижда следното:
 „Информирането се извършва по такова време, по такъв начин и с такова съдър-
жание, че да е подходящо, за да се даде на представителите на работещите да разгле-
дат проблема адекватно и да се подготвят, при нужда, за консултирането. Консултира-
нето трябва да се проведе:

•  по такова време, с такива средства и с такова съдържание, че да се даде на 
представителите на работещите да разгледат проблема адекватно и да под-
готвят своята гледна точка;

•  на необходимото равнище на ръководство и на представителство, в зависи-
мост от разглежданата тема;

•  на основата на информацията осигурена от работодателя, съгласно член 3, и 
на мнението, което представителите на работещите имат право да изразят;

•  по такъв начин, че да се даде възможност на представителите на работниците 
да се срещнат с работодателя и да получат отговор и мотивите за този отговор 
и за всяко мнение, което той може да изрази;

•  от гледна точка на постигане на споразумение относно решението за обсега 
на влиянието на работодателя.”

 Установяваме, че на практика консултирането на синдикатите често се извърш-
ва като чиста формалност, без наистина да се търсят ефективни решения по пътя на 
социал-ния диалог.
 Синдикатите и представителите на работодателите признават, че са уведомени 
за законодателството свързано с информирането и консултирането и съответно са за-
познали членовете си с него. Същевременно се оказва, че малко повече от половината 
представители на наемния персонал знаят за неговото съществуване. Сред работо-
дателите, броят на запознатите е малко по-висок. Тази констатация (източник - CESE) 
показва реална липса на информация за поведението на предприятието, въпреки че 
около половината от работодателите изглежда добре познават процедурата по И и К 
(информиране и консултиране).
 По месторабота, румънските работници и служители се представляват от син-
дикатите. Независимо от това, законодателство дава възможност за избор на пред-
ставители на персонала в предприятията и учрежденията, където няма синдикални 
организации. Местните синдикални структури имат право да определящо участие в 
колективното договаряне, но разполагат също така с широки права при консултиране-
то. Относно информирането и консултирането, работодателят е длъжен да консултира 
синдиката по решенията, които „могат да засегнат значително на техните права и инте-
реси” (румънски Кодекс на труда), което обхваща множество въпроси, като например, 
организацията на отпуските, проблемите със здравословните и безопасни условия на 
труд, годишните планове за обучение и вътрешния правилник на предприятието. Син-
дикатът трябва да се консултира и по въпросите на уволненията, като той има право на 
направи предложения за тяхното избягване или намаляване (работодателят трябва да 
отговори на неговите предложения, като посочи причините за самите уволнения в срок 
от 10 дни; той трябва също така да се консултира със синдиката относно евентуалния 
„социален план” за намаляване на отрицателните последици). При преместване на 
дейности, предприятието прехвърлящо дейността си и предприятието, което я поема, 
трябва да се консултират със синдиката. Синдикатът трябва да бъде консултиран и при 
въвеждане на гъвкаво работно време, ползване на социалните фондове на предпри-
ятието, например за стола. Правата на информиране и консултиране се засилват със 
законодателството за транспониране на европейската Директива от 2002 г., което въ-
вежда общата рамка на информирането и консултирането на работещите. То се приема 
през декември 2006 г. и влиза в сила на 1 януари 2007 г., като задължава работодателя 
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да информира и консултира работещите за текущото състояние на предприятието и 
прогнозите да развитие на дейността на предприятието, състоянието и прогнозите за 
развитие на заетостта, както и във връзка с решенията, които биха могли да доведат до 
значителни промени в организацията на труда или трудовите договори.
 Има области, в които синдикатът трябва да даде съгласието си, за да могат да се 
предприемат мерки. Такъв е случаят, когато работодателят иска персоналът да работи 
над 15 поредни дни или при определяне на трудовата натовареност. Мерките свързани 
с обучението по здравословните и безопасни условия на труд трябва да се договорят 
със синдиката и съвета по здравословни и безопасни условия на труд. Освен това, син-
дикатът трябва да даде съгласието си за системата на отпускане на премии, за непла-
тените кратки периоди на прекъсване на работа по технически причини, поради нама-
ляване на производството. Синдикалните членове загубиха голяма част от защитата от 
уволнение, с която се ползваха преди. Правото на синдикалните дейци на определено 
работно време за изпълняване на техните задачи вече се определя в колективните тру-
дови договори. Петте дни, на които имаха право в миналото, бяха премахнати. Пред-
ставителите на персонала имат право на 20 маса месечно. Работодателят е длъжен 
също така да осигури на синдиката помещение, за да може да провежда дейността си, 
както и офис оборудване, като например факс.
 2.2. Националният контекст в сектор Земеделие:
(Източник – анкетно изследване на предприятия, наемен персонал и Федерация 
Agrostar)

 AGROSTAR:

 Според отговорите на местния партньор Agrostar, в сектор Земеделие много 
работодатели не спазват разпоредбите на законодателството за И и К., и дори заявя-
ват, че не искат да информират работещите за състоянието на предприятието. Тяхното 
отношение е съзвучно с това на румънската държава, която доскоро не проявяваше 
склонност да насърчава социалните отношения в предприятията.
 Работодателят е длъжен да запознае работещите с тяхното право на информи-
ране и консултиране, както и с други трудови права. При все това голям брой работо-
датели не спазват разпоредбите за информиране и консултиране на работниците и 
служителите – те не желаят да ги информират. Спазването на принципа и правото на 
И и К е задължението на Федерацията Agrostar, която действа на различни равнища, 
за да постигне целта и да изгради такъв подход, че представителите на работещите да 
могат пълноценно да се ползват от правата си. Членуването в синдикална организация 
представлява наистина съществено условие за успешното спазване на правата – ин-
формиране е налице там, където има синдикати – на събрания със синдикалните пред-
ставители или синдикални членове. Това е факт, защото тези представители на работе-
щите за избрани и организирани, особено, когато става въпрос за комплексни и трудни 
въпроси, по подобие на колективните трудови договори.
 Най-общо казано, AGROSTAR установява липса на ефективност на процедури-
те по И и К, която ще продължи да съществува докато голяма част от работодателите 
отказват да спазват законодателството в сила. Понастоящем не само работодателите 
са в негативна позиция – Румъния е обект на неблагоприятни доклади и коментари от 
страна на Европейската комисия, в частност по въпросите за основните права. Това 
отношение на правителството не е системно, тъй като в повечето случаи, когато нареж-
данията идват от Брюксел, държавата е по-скоро склонна да ги изпълнява, още повече 
че следват проверки за степента на напредък в реформата.
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 рАБотоДАтеЛи:
 Панел на анкетираните лица - бяха попълнени 7 въпросника. Те обхващат три 
сектора, съсредоточени в животновъдството. Анкетираните предприятия наброяват от 
44 до над 300 души наемен персонал.
 Обработка на отговорите – Във всички случаи, анкетираните лица посочват, че 
работодателят ги е запознал с правото им на информиране и консултиране. От тази 
гледна точка изглежда, че отношенията между работодатели и работещи са нормални. 
На въпроса дали работодателят е избрал представителите на работещите, отговорите 
могат да се тълкуват по два начина:

•  или работодателят избира представителите на наемния персонал (което едва 
ли е така, като се имат предвид следващите въпроси) и тази процедура из-
глежда странна,

•  или работодателят си запазва правото да приеме този или онзи работник като 
представител, но това дали е законно и нормално? Какви са обективните кри-
терии за отказ?

 Изглежда вторият отговор се потвърждава при следващия въпрос за избора на 
кандидати. Всички отговори са еднозначни – самите работници ги избират. Освен в по-
вечето отговори се посочва, че самият наемен персонал свиква общо изборното събра-
ние. В три случая се казва, че работодателите решават (А дали фактът, че общият брой 
отговори надвишава броя на анкетираните, не означава, че в някои случаи процедурата 
е съвместна?).
 В повечето анкетирани предприятия, се твърди, че процедурата по И и К е била 
задействана, но без да са посочени основанията за това, с изключение на един случай, 
в който в предприятието е извършено масово уволнение и работещите са информи-
рани за развитието на заплатите и социалната защита. Разбира се въпросникът не се 
отнася до основанията за започване на процедура по И и К. Липсата на отговор не дава 
възможност да се направят удовлетворителни изводи и може да доведе до неправилно 
тълкуване – дали тази процедура не е била използвана като средство за комуникация, 
в която работещият не може да упражни пълноценно правата си? Трябва да се отбе-
лежи, че следните отговори показват, че в повечето случаи има процедурно споразуме-
ние, включващо темите, по които се задейства процедурата по информиране и консул-
тиране. Все пак това като че ли се случва в големите предприятия. При попълване на 
въпросника, анкетираните лица не представят подробно съдържанието на съществу-
ващите споразумения в техните предприятия. По наша преценка, би било от полза да 
поискаме допълнителни обяснения на конференцията.
 Относно информирането за икономическото и финансово положение на предпри-
ятието, споделените практики са разнообразни:

•  случая (4 отговора), в който комуникацията става с писма, електронни съоб-
щения, на срещи. Изглежда, че това е неформална процедура;

•  случая, в който генералният директор уведомява персонала на общи съвеща-
ния;

•  и накрая случая, в който работодателят информира персонала на общо съ-
брание.

 Дадените отговори показват, че няма формална процедура за информиране 
на персонала за икономическото и финансовото положение на предприятието или 
ако има такава, то тя не се спазва.
 Анкетното изследване не дава отговор на въпроса дали наемният персонал на 
предприятието е бил запознат със съдържанието на Директива 2002/14/EО, защото 
като се изключи един отрицателен отговор, няма изразена гледна точка по въпроса. 
Можем ли да заключим, че липсата на отговор е равнозначна на пълно непознаване на 
европейското законодателство по този въпрос? Засега членуването или нечленуването 
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на организация не означава, че правото на информиране и консултиране на работни-
ците и служителите се разглежда по един и същи начин във всички случаи – според 4 
отговора (но само в 2 предприятия) този въпрос се разглежда в органите на организа-
цията, а според 3 отговора не е така.
 С поред анкетираните, ролята на държавата има действително значение, тъй 
като повечето от тях подкрепят идеята, че страната трябва да вземе повече мерки за 
процедурата и практиката за прилагане на правото на информиране и консултиране. 
Този отговор е издържан, тъй като същите тези анкетирани лица признават, че става 
въпрос за основно право в ЕС.

 рАБотНиЦи и сЛУЖитеЛи:
 Панел на анкетираните лица – бяха попълнени 8 въпросника в различни сфери 
(земеделие, цветарство, овощни култури, винопроизводство, птицевъдство).

 Обработка на отговорите:
 Данните за числеността на персонала в предприятията са оскъдни. Има само 
три цифрови данни, което има твърде ограничено значение, а и обикновено става дума 
за много малки предприятия. Липсата на отговори не ни дава възможност да преценим 
прилагането на процедурата по информиране и консултиране в различните групи пред-
приятия.
 На равнище предприятие, въпросите свързани с И и К се разглеждат по съвсем 
различен начин – в 3 от тях тази проблематика се разглежда, в 2 от тях – не се раз-
глежда, за 3 от тях няма отговор. За сметка на това повечето анкетирани лица твърдят, 
че проблематиката на информирането и консултирането се разглежда на секторно 
равнище. На първо място се отбелязва провеждането на социален диалог на секторно 
равнище (земеделие и развитие на селските райони) – той дава възможност да се раз-
глеждат тези теми, както и други въпроси (свързани например с европейските фондове, 
нови оперативни програми). На второ място, законодателството в сила, в частност про-
изтичащо от ЕС, задължава работодателите да информират и консултират персонала 
в конкретни случаи – по всичко личи, че на секторно равнище работодателите изпълня-
ват задълженията си.
 Синдикалното обучение присъства в отговорите на половината синдикални 
отговорници. Разглежданите теми са борбата срещу незаконния труд, допълнителните 
работни часове и тяхното заплащане, спазването на колективните трудови договори, 
земеделието и неговото развитие в Европа. Голям брой анкетирани говорят за синди-
калните организации, държавните служители, секторните асоциации.
 Комуникацията с персонала е слаба – само в 3 предприятия се предоставя ин-
формация на табла, в 3 други не се предоставя никаква информация, а представители-
те на 2 не дават отговор.
 Несъмнено наличието на синдикална организация е предимство за спазване на 
правата на работещите – всъщност анкетираните преценяват, че информирането се 
разглежда нормално и се извършва своевременно, в подходящо време и в подходя-
щи (адекватни) форми. Важно е да се отбележи, че това се случва, когато въпросният 
синдикат е представителен. В обратния случай, когато представителите се избират от 
работодателя, той използва механизма като средство, за да прави, каквото си иска. 
Твърде оскъдни са данните за броя на предприятията, където се спазват нормални пра-
вила за представителност. Един единствен отговор във въпросниците, не дава основа-
ние за такъв извод. Нямаме и никакви данни за механизмите на подбор на кандидати 
за избора на представители. Този въпрос трябва задължително да се разгледа. Практи-
ката работодателят сам да избира представители на работещите се представена като 
задължително следствие, предвид факта, че въпросните представители са подчинени 
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на работодателя. От друга страна, някои работодатели не поемат никаква инициатива, 
за да улеснят представителството на наемния персонал, с мотива, че „не искат да се 
месят в работата на синдикатите”.
 Повечето от синдикалните ръководители, които са отговорили на въпросите за 
представителите на персонала, са съгласни с факта, че синдикатите са привилеги-
рован партньор, за провеждането на диалог с работодателя. Само в два отговора се 
споделя противоположно мнение. На ролята на синдикатите се гледа положително 
дотолкова, доколкото повечето анкетирани твърдят, че именно те трябва да разглеждат 
въпросите свързани с колективните трудове договори, социалното включване, инте-
грацията на пазара на труда, заплатите, здравословните и безопасни условия на труд, 
социалната защита. В заключение, на синдикатите се отрежда роля в рамките на пред-
приятието и на секторно равнище.
 Малко хора споделят мнението си за ефективността на процедурата по И и К. Ве-
роятно това се дължи на липсата на опит, от една страна, и на липсата на комуникация, 
от друга страна.
 За ролята на държавата се съди по-строго, което не е учудващо, като се позовем 
на „националния контекст” представен по-горе – правото на информиране и консулти-
ране се смята за основно право на национално и на европейско равнище. Независимо 
от това голямото мнозинство от анкетираните подчертава, че липсва реален интерес от 
страна на правителствените институции към въпроса. Безспорно днешната политиче-
ска обстановка е сложна и страната изживява бурен период. Вероятно и затова получе-
ните отговори са такива. А дали в обозримо бъдеще положението ще се подобри?
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ДокЛАД ЗА МАкеДоНиЯ

 Партньор - AGRO SINDIKAT

 I – общо положение

 статут – страна кандидат

Главни икономически показатели
показатели за Македония (БЮрМ)
БВП - 6,9 млрд EUR
Публичен дефицит в % от БВП - 2,5
Публичен дълг в % от БВП - 24,8
БВП на глава от неселението 3 370 EUR
Растеж - 1,8%
Инфлация - 3,0%
Безработица - 32,2%
Източници - МВФ, INSEE. – 2010 г.

икономическото положение в страната
След преходния период, македонската 
икономика бележи по-постоянен растеж 
от 2004 г. до 2008 г. (5 % средно), основан 
на вътрешното потребление и на износа 
(метали и текстилни продукти). През 2009 
г. страната е в рецесия (- 0,9 % от БВП) и 
бюджетния дефицит нараства (- 2,7 % от 
БВП), като умерено се отклонява от сред-
ната стойност за региона. След възстано-
вяване на слаб растеж през 2010 г. (+ 1,8 
%), прогнозите за 2011 г. са по-оптимис-
тични (3 % според Европейската комисия 
и МВФ).
БВП на глава от населението като стан-
дарт за покупателна способност (СПС) 
стига до 36 % от средната стойност за 
Европа през 2010 г. (27 % през 2000 г.). 
Независимо от външния натиск (електро-
енергия, хранителни продукти), инфла-
цията е умерена и според изчисленията 
е % в края на декември 2010 г. Въпреки 
ме спада през последните години, безра-
ботицата е сред най-високите в региона 
(32,2 % през 2010 г.).

 След спада през 2009 г., във връзка със свиването на икономическата дейност 
в целия свят, през 2010 г. стопанския обмен на БЮРМ бележи растеж от 12,5 %, като 
възлиза на 6,6 млрд EUR. Втората поредна година търговският дефицит намалява с 9,1 
%. Този спад се дължи преди всичко на динамиката на износа, който нараства с 22 % 
и дости-га 2,5 млрд EUR (35,8 % от БВП), т.е. три пъти по-бързо от вноса (+ 7,4 % - 4,1 
млрд EUR, т.е. 59 % от БВП).
 Притокът на преки чужди инвестиции (ПЧИ) в страната, преди настъпването на 
криза-та, даде възможност за известна диверсификация на македонския износ. Незави-
симо от това той е съсредоточен главно в два сектора – текстила и производството на 
мета-ли (тези два сектора осигуряват над 40 % от общия износ).
 Европейският съюз (ЕС) заема първото място сред партньорите на БЮРМ. През 
2010 г. 63,9 % от вноса и 59,4 % от износа са с ЕС. Според данните на Централната 
банка, Германия е клиент № 1 на Македония с близо 21 % от общия износ, следвана от 
България (8,9 %), Сърбия (8,2 %) и Гърция (7,4 %). Около 28 % от македонския износ 
е предназначен за останалите Дунавски и Балкански страни (с изключение на Косово), 
въпреки че те осигуряват едва 0,5 % от световния БВП.
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 В страна, където повечето от половината от населението живее в селските райо-
ни, сектор Земеделие е от съществено значение за икономиката, тъй като има важна 
роля за БВП (12 %), заетостта, търговията и селското стопанство. Земеделските земи 
съставляват около 49 % от националната територия и се делят поравно на обработ-
ваеми земи и пасища. Около 80 % от обработваемите земи се стопанисват в 180 000 
частни фамилни ферми. Помощта, която бе поискана от страната, беше предназначена 
за засилване на капацитета на Министерството на земеделието, горите и водното сто-
панство за по-ефективно развитие на селското стопанство, чрез разработване и про-
веждане на ефективни политики, както и за повишаване на ефективността на публич-
ните разходи съобразно изискванията на ЕС.
 В отговор на тази молба, през май 2007 г. е разработен Проект за засилване на 
земеделието и присъединяване към ЕС, одобрен от Съвета на управителите на Све-
товната банка, за подобряване на механизмите на държавното подпомагане в сектор 
Земеделие, съгласно европейските предприсъединителни разпоредби. В рамките на 
този Проект се осигурява техническа и финансова помощ за постигане на растеж в 
земеделието и развитието на селските райони, като се набляга да големите стратегиче-
ски цели за развитие на икономиката и присъединяване към ЕС. Проектът е основан на 
заключенията на едно изследване от 2006 г. на Световната банка, посветено на сектор 
Земеделие в Македония и присъединяването на страната в ЕС.
 Проектът се осъществява и с цел да се поставят основите на институционалната 
рамка, от която се нуждае Македония, за да отговори на изискванията за присъединя-
ване към ЕС и да има достъп до предприсъединителни помощи. Освен това, по Проек-
та се финансират и дейности за засилване на капацитета на Департамент „Ветеринар-
на дейност”, за подпомагане на земеделските стопани и на агро-индустриалния сектор 
с необходимите услуги за спазването на новите стандарти за качество и санитарна 
сигурност на храните. И накрая, в отговор на молбата на правителството, Проектът 
съпътства институционалната реформа в сектор Напояване, която започна в рамките 
на един от предходните проекти на Световната банка във връзка с преструктурирането 
и възстановяването на напоителните мрежи. С тази политика бяха постигнати следните 
резултати:

•  Нарастване на капацитета на Министерството на земеделието, горите и водно-
то стопанство за разпределение на фондовете, отпуснати от ЕС, за развитие 
на селското стопанство, в рамките на Предприсъединителната програма в 
областта на земеделието (IPARD). От декември 2009 г. тези фондове се упра-
вляват от македонската Агенция за плащания. Назначаването на този разпо-
редител дава възможност на македонските агро-индустриални предприятия 
и земеделски стопани да правят заявки за дарения, в рамките на ИПАРД, за 
финансиране на инвестиции с цел по-лесно установяване на европейските 
пазари и повишаване на конкурентоспособността в сравнение с останалите 
европейски производители

•  Понижаване на заболеваемостта при животните (бруцелоза и туберкулоза), 
подобряване на подготовката за реагиране при формиране на болестни огни-
ща, повишаване на санитарната сигурност на хранителните продукти и разви-
тие на предпазни мерки за опазване на здравето на хората и животните, чрез 
внедряване на системи за индивидуална идентификация и регистрация на 
животните.

•  Засилване на капацитета на Министерството на земеделието, горите и водно-
то стопанство за осигуряване на устойчиво напояване и дренажи с по-високо 
качество. Подкрепата оказана на водното стопанство, в рамките на Проекта, 
помогна за създаването на структури за управление на водните ресурси и асо-
циации на потребителите. Неотдавна беше проведено обучение в структурите 
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за управление на водните ресурси, с цел засилване на техния капацитет за 
доставка на услуги и подпомагане на организацията им в областта на напоява-
нето.

 В Македония, в края на 2012 г., по официални данни безработицата достига 30,6% 
от населението в активна възраст. Перспективите не са добри – страната силно се влияе 
от световните тенденции, в частност от процесите в еврозоната и в Германия, като ЕС и 
Германия са основни нейни търговски партньори. При все това ръководителите на пред-
приятия смятат, че безработицата е достигнала до най-високата си точка, която трудно 
може да бъзе надхвърлена, освен при тежък драматичен развой на кризата...

 II - общото положение относно информирането и консултирането - Необходи-
мо е ускоряване на реформите 

 2.1. Национален контекст:
 В Македония регламентацията, която обхваща трудовите правоотношения, е 
основана на Конституцията, съответните конвенции на Международната организация 
на труда и законодателството за трудовите правоотношения. В член 20, параграф 1 на 
Конституцията на Република Македония се казва: „всички граждани са свободни да се 
обединяват, за да реализират и защитават своите политически, икономически, социал-
ни и културни права и своите вярвания”. Последните изменения и допълнения в зако-
нодателството за трудовите правоотношения предизвикват недоволство от страна на 
много граждани, тъй като според тях няма съответствие с директивите на ЕС и начина 
на организация на ЕС. През 2009 г. се правят множество изменения в законодателство-
то, в частност свързани с масовите уволнения:

•  Въвеждане на количествено определение на понятието „масови уволнения”;
•  Премахване на задължението да се търсят алтернативи на уволненията;
•  Премахване на приоритета, които се отдава на възстановяването на работа.

 Критериите за участие на представителните социални партньори в двустранен 
и тристранен социален диалог най-накрая бяха приложени. Синдикатите започнаха да 
сключват колективни трудови договори в публичния сектор. Въпреки това двустранният 
и тристранният диалог е крехък, а и участието на социалните партньори в процеса на 
разработване на политиките е плачевно.
 Според двата представителни синдиката, които участват - Federation of trade 
unions of Macedonia (Федерацията на македонските синдикати – CCM) и confederation 
of Free trade unions of Macedonia (Конфедерацията на свободните синдикати в Македо-
ния – KSS), Икономическият и социален съвет, създаден на национално равнище през 
2010 г. все още продължава да се установява. Икономическите и социални съвети бяха 
изградени на местно равнище с участието на представители на синдикалните организа-
ции. Въпреки че правителството взе мерки за ограниченото сключване на срочни трудо-
ви договори в публичния сектор, което е незаконно, все още значителен брой хора имат 
временна заетост. Нека да отбележим едно постижение – по инициатива на социалните 
партньори беше приет Законът за европейските работнически съвети. Той дава право 
на информиране и консултиране, както и на участие на работещите в европейските 
работнически съвети по транснационалните въпроси и за насърчаване на социалния 
диалог. Освен това за първи път от обявяване на независимостта на страната бе приет 
закон, в който се определя минималната заплата. Бяха направени и изменения в зако-
на за заплатите, като се въведе увеличение с 5% от декември 2012 г.
 2.2. Националният контекст в сектор Земеделие:
 В БЮР Македония има 35 предприятия в сектор Земеделие, с наемен персонал 
над 50 души, 14 от които членуват в AGRO SINDIKAT.
 В секторния колективен трудов договор (земеделие и хранителна промишленост) 
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са предвидени необходимите условия за комуникация между работодателя и синдика-
та, в рамките на консултирането и информирането (член 112):
 „Работодателите са длъжни да уведомяват редовно и своевременно работниците 
и служителите за икономическото положение и развитието в резултат от икономическо-
то и социалното положение на персонала, в частност относно следното:

•  Годишните и многогодишните планове за развитие;
•  Организационните промени;
•  Решенията регламентиращи правата, които произтичат от заетостта 

на работниците и служителите;
•  Годишните резултати от дейността;
•  Други икономически аспекти;
•  Други въпроси от взаимен интерес.”

 Уведомлението се извършва писмено или устно в някои случаи, във вътрешен 
вест-ник, бюлетин, на събрание или по друг определен начин, независимо от това дали 
има синдикална организация. Тази процедура влиза в компетенциите на представи-
телите на работниците и служителите, но на равнище Председатели на синдикалните 
организации, тъй като изборът на представители на наемния персонал не е регламен-
тиран със закон. Синдикалните организации ги признават за привилегирован партньор 
в социалния диалог, по всички въпроси свързани с трудовите правоотношения.
 Въпросите свързани с информирането и консултирането също се обсъждат 
двустранно, от гледна точка на сектора. За AGRO SINDIKAT те са приоритетно направ-
ление и той очаква да бъде информиран по всички икономически и социални въпроси в 
развитието на предприятието.
 Въпреки несъвършенствата на системата за информиране и консултиране в 
страната, анкетираните твърдят, че тя е ефективна дотолкова, доколкото работещите 
са информирани по въпросите включени в член 112 (цитиран по-горе). Същите тези ан-
кетирани обаче смятат, че държавата трябва да вземе необходимите мерки за пълното 
транспониране на Директива 2002/14/EО, включително и задължителното сключване на 
споразумение между работещите и работодателя относно съдържанието на информа-
цията и начините на нейното предоставяне на представителите на персонала. В същия 
ред на мисли, както в повечето страни, отговорите на въпросника извеждат на преден 
план необходимостта от преразглеждане на праговете на численост на персонала, за 
да може да се развие системата за информиране и консултиране.
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ГЛАвА III

оБоБЩеНие

ЗАкЛЮЧеНиЯ и препорЪки
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 обобщение

 Съвременните тенденции на европейско равнище показват, че в този особено 
смутен период социалният диалог е средство, което помага за излизане от кризата, 
чиято продължителност се на множество структурни и конюнктурни причини. Въпреки 
че често е обект на критика и на него се гледа скептично, съобразно дефиницията му в 
acquis communautaire, социалният диалог е залог да успеха на „Европейската стратегия 
за Заетост 2020”.
 Европейската стратегия за заетостта дава рамката („отворен метод на коорди-
нация” - МОС), която дава възможност на страните от Европейския съюз да определят 
общите си цели и предизвикателства, да споделят информация и диагностика и да 
координират своята политиката по заетостта. Тя интегрира в новата Стратегия Европа 
2020 (SEE 2020) „Стратегията за заетост и интелигентен, устойчив и приобщаващ рас-
теж”, която наследи Лисабонската стратегия за растеж и заетост от юни 2010 г.
 Главна Дирекция „Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската 
комисия си сътрудничи с държавите членки, социалните партньори, организациите на 
гражданското общество и други субекти, за да се справи с предизвикателствата на гло-
бализацията, застаряването на европейското население и развитието на обществото. 
Тя настоява за следното:

•  Повече работни места и с по-високо качество;
•  Свободно движение на работещите и координация на режимите за социално 

осигуряване;
•  Подобряване на условията на труд чрез приемане на минимални общи норми 

за здравословни и безопасни условия на труд, осъществяване и развитие на 
социалния диалог на европейско равнище, модернизация на синдикалните 
отношения и подпомагане на мобилността на европейските работещи;

•  Социално включване.
 Следователно темата на този Проект е в центъра на вниманието на „Стратегия 
Европа 2020”. В този контекст, независимо от особеностите в нейното приложение на 
национално равнище, процедурата по информиране и консултиране е средство за 
разработване на сценарии и развитие на процеси от двете страни, за да може да се 
увеличи динамиката на заетостта и условията при сключване на трудови договори. 
Преструктурирането на предприятия, които са по-забележителни в големите предпри-
ятия, трябва да бъдат разглеждани в пълна прозрачност, като се извършва необхо-
димото прогнозиране. По този повод си струва да споменем, че скоро Европейският 
парламент публикува едно изследване5 , озаглавено „Европейската добавена стойност 
на мярката на ЕС свързана с информирането и консултирането на работещите, прогно-
зиране и управление на преструктурирането” на четири езика - английски (оригинална 
версия), немски, испански и френски. В това изследване между другото се изтъква, че 
”ранното консултиране и обучението могат да имат положително отражение, дори 
и самата практика да не е толкова ефективна на равнище държава членка, колкото 
на равнище предприятие”. Разбира се, тази публикация излиза въпреки наличието на 
различни механизми за прилагане на процедурата по И и К на национално равнище и 
на равнище предприятие, което понякога затруднява реалното участие на работещите 
в нея. Този голям брой механизми, който се дължи на националните законодателства и 
съответно различните форми на представителство, различните средства, с които разпо-
лагат представителите на персонала, за да могат да изпълнят задачите си, е пречка за 
повишаване на ефективността на механизма в сектор Земеделие (малки предприятия). 
Можем да подчертаем и други пречки:

5 Доклад Cercas на Комисията по заетостта и социалните въпроси (EMPL), приет на 15 януари 2013 
г. (P7_TA-PROV(2013)0005)
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1. Размера на земеделските стопанства – както е уточнено по-горе, секторът 
е съставен предимно от дребни земеделски стопанства, което на практика 
възпрепятства процедурата по И и К, с оглед на сегашните изисквания. И все 
пак съществуват интересни конкретни практики – например Общите събрания, 
в които участват няколко предприятия (Италия);

2. Недостатъци на национално равнище (избиране на представители, поли-
тическа воля, игнориране на социалните партньори от работодателя, отказ на 
работодателя и др.) – в повечето страни има такива недостатъци, като в ня-
кои случаи, могат да се намерят законови решения на трудностите. Изглежда 
обаче, че тези недостатъци са израз на по-широк проблем, който трябва да се 
анализира, за да се направи диагностика, с която да се запознае ЕП 6 – В този 
анализ трябва да се констатира очевидното нежелание да се „участва в тази 
игра”, да се работи в партньорство.

3.  Различни категории представители (синдикати и др.) – тази точка е свърза-
на отчасти с предишната, но същевременно е израз на дълбока проблематика.

4.  Трудностите за намиране на кандидати – броят на синдикалните членове 
намалява. Този въпрос е свързан с предходния.

5.  Защита на представителите на персонала – всеки признава, че правото на 
И и К е основно право включено в acquis communautaire. Обикновената запла-
ха за налагане на санкции на представителите на работещите (включително 
уволнение) представлява сериозна пречка за упражняването на това право, 
още повече че синдикалните организации с основание се смятат за привилеги-
рован партньор.

6. Средства, които се осигуряват на представителите на работещите – лип-
сата на такива средства не е повсеместна, но също възпрепятства упражня-
ването на въпросното им право. Именно по тази линия трябва да се развива 
правото на обучение на представителите на персонала.

7. Синдикално обучение – в повечето случаи то се организира на място, но 
има трудности с необходимите средства, както и с автономията на социалните 
партньори.

 Въпросниците отразяват причините за ефективността на процедурата по И и К. В 
повечето отговори се посочва, че когато законът се спазва, процедурата е ефективна. 
Трябва да се подчертае, че механизмите за приложение са от национална компетент-
ност – така например, начините на информиране на работещите са най-различни в 
проучените страни. Освен това в различните страни, съдържанието на информацията, 
която се предоставя на работещите е различна. Изследването показва сблъсъка на две 
основни идеи за ефективността на процедурата по информиране:

1. Регламентацията със закон – съдържанието на дължимата информация се 
определя по теми, със закон; 

2. Сключване на споразумение към колективния трудов договор.
 Вероятно регионалната култура е значим фактор за съдържанието на информа-
цията. Важно е информирането да се извърши достатъчно рано, така че представите-
лите на персонала да имат възможност да действат проактивно, изпреварващо, а не 
последващо (пост фактум) – в повечето случаи, именно това е в основата на социално-
то напрежение.

 препоръки за обсъждане
 Приложението е различно – в рамките на Проекта, става въпрос за двете държа-
ви членки, които последни се присъединиха към ЕС и за БЮР Македония. Наблюдава-
ме два варианта:

6 ЕП = Европейски парламент
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•  Има страни, в които Директивата се прилага, но има известни нередности;
•  Има страни, в които Директивата е в процес на транспониране.

 Анализът ни дава възможност да направим преценка и от европейска гледна точ-
ка. В случая според нас полето на действие се определя на равнище европейска син-
ди-кална и съответно европейска работодателска федерация. В този дух всеки винаги 
трябва да се имат предвид особеностите на сектора, съставен предимно от дребни 
земеделски стопанства.

 европейско рАвНиЩе 

 Диагностика:
 В доклада са показани нередностите във всички страни, разгледани в Проекта, 
но в различна степен. Отдава се приоритет на новите държави членки и на страната 
кандидат, но се обръща внимание и на стари държави членки, където се срещат особе-
но деликатни ситуации. Откриват се нередности в две сфери на компетенции:
 1. Социални партньори:
 Изследването на нередностите трябва да бъде допълнено на по-широка основа, 
с анкетно изследване по няколко въпроса:

•  Механизми за назначаване и/или избиране на представители на персонала;
•  Съдържание на информацията;
•  Представяне на становищата на представителите на персонала и взимането 

им предвид;
•  Наличие и сключване на споразумения за процедурата по информиране и кон-

султиране;
•  Осигуряване на средства (оборудване, финанси, обучение) на представители-

те на персонала
 Целта е следната: ясна видимост на спазването на правилата и/или споразу-
менията, открояване на проблемите, обмен между европейските социални партньори 
(EFFAT – GEOPA/COPA) и предлагане на решения, адаптирани към условията във вся-
ка страна. Предлагаме, например, следните решения:

•  Разработване на харта за развитието на консултирането в предприятия-
та, включително в най-дребните земеделски стопанства, с механизмите за 
ефективно представителство на персонала;

•  Договорени мерки, на местно равнище, за да се спазва процедурата по ин-
формиране и консултиране, в партньорство между синдикалните и работо-
дателските организации на национално равнище;

•  Мерки за проследяване на резултатите;
•  Обмен на добри практики с цел прогнозиране, в смисъла посочен по-горе.

 2. Правителствени институции
 Гореспоменатото изследване трябва да обхване също така законодателството 
– да се набележат страните, в които законодателството ограничава правото на инфор-
миране и консултиране, за да се направи оценка на пречките (инерция на публичните 
власти, съдържание на информацията) и на инструментите (право на обучение, сред-
ства, с които разполагат представителите на персонала и т.н.). Това изследване трябва 
да се проведе под егидата на европейските синдикални и работодателски федерации, 
да обхване всяка отделна страна, като се засекат гледните точки на местните социални 
партньори и се направи анализ на законодателството. Получените резултати от тези 
национални изследвания след това ще се представят на публичните власти.
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 НАЦиоНАЛНо рАвНиЩе:

 Целите на Проекта трябва да се реализират бързо и да бъде определено време 
за конференцията. За си ги припомним по същество:

•  Развитие на подготвителни дейности за създаване на транснационални орга-
ни и/или механизми за И и К, както и стимулиране обмена на информация и 
добри практики за създаване на благоприятни условия за създаване на тези 
механизми;

•  Развитие на транснационални мерки, които дават възможност на новите дър-
жави членки и на страните кандидатки да дадат своя принос в развитието на 
участието на персонала;

•  Развитие на иновационни дейности за управление на участието на персоала, 
за подпомагане на процеса по прогнозиране на промените и предотвратяване 
и решаване на споровете.

 Нашите препоръки са следните:

 Цел 1 – развитие на дейности:
 Става въпрос за експериментален стадий дотолкова, доколкото обхватът на тази 
дейност трябва да се разпростре в целия Европейски съюз. На експериментално рав-
нище нашите предложения са следните:

Meрки Цели – Метод на работа

Създаване на национални наръчници 
с препоръки (предвидено в рамките на 
този проект)

Информиране за практиките, открити 
разсъждения  
Национални наръчници за ползване от 
синдикалните организации и от предста-
вителите на работниците и служителите

Издаване на сборник с националните 
презентации на трите работни съвеща-
ния (Букурещ - София – Скопие)

Развитие на автономията на представи-
телите на работниците и служителите
Представяне на конференцията

Насърчаване на обмена на мнения и 
срещи между националните социални 
партньори

Открояване на трудностите в реално 
време 
Разработване на годишен отчет за 
процедурите по информиране и консул-
тиране между националните социални 
партньори (с подкрепата и препоръките 
на европейските федерации към техни-
те националните членове)

Обучение на представители на работ-
ниците и служителите

Попълване на актуалното съдържание 
със заключенията от този проект и дей-
ностите, за които са взети решения
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Предприемане на последващи дейст-
вия (след завършване на Проекта)

Измерване на въздействието на резул-
татите от осъществените дейности
Продължаване на процеса на развитие 
на процедурата по И и К
Една от петте ДЧ  актуални партньори 
се обръща към Европейската комисия 
за съфинансиране (БЮР Македония, 
страна кандидат = няма право да поиска 
съфинансиране)

Цел 2 – Pазработване натранснационални мерки (експериментален стадий):

Meрки Цели – Метод на работа

Транснационални работни групи Реализирани по време на проекта
Разпространение на презентациите (Виж 
Цел 1)

Форум за обмен на мнения и комента-
ри в интернет сайт

Възможност за осъвременяване на опи-
та и поставяне на актуални въпроси
Разработване на съдържание в интер-
нет сайт за ползване от партньорите по 
проекта

Представяне на заключенията от 
изследването на Секторния съвет за 
Социален диалог

Поощряване на дебати и осмисляне на 
равнище европейски социални партньо-
ри и ГД „Заетост и социални въпроси”
Публикуване на заключително комюнике 
и препоръки

Цел 3 – развитие на дейности за иновация (и експериментален стадий):

Мерки Цели – Метод на работа

Развитие на регионални дейности по 
И и К.

Развитие на системата чрез местни съ-
брания в предприятията.
Събрания на местните социални парт-
ньори.

 
 следващи стъпки:

 Анализът показва, че може да се действа на две нива – европейско и национал-
но. След това европейските социални партньори могат да представят проект за нов 
отчет за действията, които да се препоръчат на европейско и национално равнище. 
Тази конференция може да стане трибуна за взимане и изпълнение на решения. (Виж 
Програма /План за действие). Тази тема ще бъде предварително записана в дневния 
ред на Секторния съвет за Социален диалог.
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Тази Аналитична студия е разработена в рамките на кампанията за информиране на работещите и 
служителите от земеделието по проект VS/2012/003/0305 „Информирани и опитни за устойчиво земе-
делие”  и се издава с финансовата подкрепа на ЕС. Целта ни е да разширим  правата на работещите 
и служителите в сектор Земеделие в държавите-членки на ЕС и страните кандидатки чрез засилване 
на процесите и системите за информиране и консултиране на работното място в сектора – още една 
форма на водене на социален диалог  за  напредъка на земеделието, който е в състояние на постоянни 
трансформации.

Разполагайки с този сравнителен доклад  Партньорството по проекта се ангажира да работи активно 
за  подготовка на създаването на транснационални структури и механизми за информиране и консул-
тиране и участието на работещите и служителите в земеделието, както и  за нови транснационални 
мерки в полза на новите страни-членки и страни-кандидатки, които да допринесат за повече участие 
на работниците и служителите от земеделието.
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