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Представяне на работниците в Европа
Worker representation in EuropeWorker representation in Europe
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Органи за представителство на работниците
Workplace employee representation body

Системи за представяне интересите на 
работниците се влияят от редица параметри:
традициите, специфичните културни 

The systems for the representation of workers’ 
interests are influenced by a range of parameters: 
traditions, specific cultural features, different 

особености, различните стратегии и 
съответното влияние на профсъюзите, 
работодателите и националната политика във 
всяка страна образуват специфичен за всяка 

б

strategies and the relative strength of unions, 
employers and national policies have, in each 
country, produced a unique model of workers’ 
representation. Some important aspects of the 
diff b i l hстрана модел на представяне на работниците.

Някои важни аспекти на различията между 
страните са свързани с:

1 Представяне чрез профсъюзи в даден сектор

differences between countries relate to the 
following:

1. Union representation within the sector
1.Представяне чрез профсъюзи в даден сектор

2.Представяне чрез втори – често законов –
стълб (напр. ‘Comité d´entreprise’, ‘Betriebsrat’ or 
‘Samarbejdsudvalg’)

2. Representation via a second – often legal –
pillar (e.g. ‘Comité d´entreprise’, ‘Betriebsrat’ or 
‘Samarbejdsudvalg’)

3 Representation in the administrative structures
3.Представяне в административните структури 
на фирмата, например управителен съвет или 
надзорен съвет.

3. Representation in the administrative structures 
of the company such as the board of management 
or the supervisory board
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Представителни органи на работниците и служителите на 
работното място
Workplace employee representation body

По принцип, една от възможностите за 
защита на интересите на работниците на 
дадено място е само по един канал -
чрез профсъюзно представителство, 
включващо една или няколко 

Интересите на работниците на могат да бъдат защитени и чрез двуканална 
система, в която работнически съвет действа заедно с профсъюзите (works 
council, Betriebsrat, ondernemingsraad, samarbejdsutvalg, etc.) . Представителите 
в този съвет се избират от работниците в завода, въпреки че в някои случаи 
този работнически съвет може да представлява всички профсъюзи във щ д

профсъюзни организации.

In principle, one possibility is for the 
interests of the workforce at a particular 

фирмата. Функциите на представителите на профсъюзите и на работническия 
съвет се различават в отделните страни, където вече се практикува двойно 
представяне.

Workers' interests can also be taken into account by a two channel system, where 
there is a works council operating alongside the trade union representatives (works interests of the workforce at a particular 

production site to be defended via a single 
channel of trade union representation
involving one or several trade union 
organisations

p g g p (
council, Betriebsrat, ondernemingsraad, samarbejdsutvalg, etc.). The 
representatives on this type of body are generally elected by all the workers on the 
site, although in certain cases this works council may represent all the unions 
present in the company. The functions assigned to the trade union representatives 
and the works council also vary between countries where dual representation is 
l d ti dalready practised.
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Общи определения
General Definitions

Работническият съвет може да 
представлява всички 
профсъюзни организации(ПО) 

Работническият съвет може да 
действа успоредно с 
профсъюзните организации и да 

Работническият съвет може да е 
основният орган за представяне 
на работниците на фирмено 

във фирмата. Всяка ПО  има 
определен брой места в съвета, 
който може да бъде и само 
орган за информиране и 
консултиране

има свои собствени функции и 
пълномощия. Профсъюзните 
организации имат голямо 
влияние върху избора на 
членове на съвета

ниво. Избран от всички 
работници от списъци, които 
могат да бъдат предложени от 
всяка група работници, без 
значение дали са профсъюзниконсултиране.

The works council may simply 
represent all the different trade 
union organizations present in the 
company. Each has a certain 

членове на съвета.

The works council may exist 
alongside the trade union 
representations and have its own 
functions and powers. The trade 

значение дали са профсъюзни 
членове.

The works council may also be the 
primary body of worker 
representation at company level. p y

number of seats on the council 
which may also or may solely be a 
body for information and 
cooperation.

p
union organizations have a major 
influence in the election of council 
members.

p p y
Elected by the whole workforce 
from lists that can be presented by 
any group of workers, whether or 
not they are union members
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Традиционна форма на организиране
Traditional Shape of organization
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Състав на органите за представителство
Composition of bodies

О б W k t ti b di ith bОрганите за представителство на работниците 
могат да се състоят изцяло от представители 
на работниците или може да включва 
представители на ръководството. Един от най-

Worker representation bodies may either be 
composed entirely of representatives of the 
workforce or may also include representatives of 
management. That is one of the most common 

f i d t di b t thчесто срещаните източници на недоразумения 
между представители от различни страни е 
относно председателството на различните 
органи за представителство.

sources of misunderstanding between the 
representatives of different countries is over the 
chairing of the different worker representation 
bodies.

Френският работнически съвет, например, 
винаги е бил социална институция със 
собствен бюджет, председателстван от 
работодателя Но това не означава че

The French works council, for example, has 
always been a social institution, with its own 
budget and chaired by the employer. However, 
this does not mean that employers can thenработодателя. Но това не означава, че 

работодателите могат да налагат желанията 
си, тъй като те са малцинство. 

Германският Betriebsrat (раб. съвет) е орган за 

this does not mean that employers can then 
impose their wishes since they only have a 
minority vote. 

The German Betriebsrat is essentially a body for 
информиране, консултиране и съвместно 
управление, председателстван от 
представител на работниците, като някои от 
решенията на работодателя е необходимо и 

information, consultation and co-management 
chaired by a workers’ representative  with some of 
the employer’s decisions requiring its agreement.

неговото съгласие.
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Работнически съвет – състав 
Works’ Councils – Composition of the body

Само работници и служители СмесеноСамо работници и служители
Only employees

И б

Смесено
Mixed

Т фИзбрани представители 
на работниците могат да 
председателстват

Тази функция може да 
бъде изпълнена и от 
представител напредседателстват 

представителния орган

An elected workforce

представител на 
работодателя

Alternatively this role mayAn elected workforce 
representative may preside 
over the representation

Alternatively this role may 
be assumed by an 
employers‘ representativeover the representation 

body
employers  representative
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Състав на органите
Composition of bodies
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Модел за вземане на решения
Decision-Making model

По отношение на потенциалното 
влияние върху вземането на 
решения във фирмата има 

With regard to the scale of the 
workers’ representatives’ potential 
influence on company decision-

различия не само между 
системите, но и при всеки 
отделен случай. По принцип,

making, there is a considerable 
spread of situations, varying not only 
from system to system but also fromотделен случай. По принцип, 

основните различия са по 
отношение на:

from system to system but also from 
case to case. Basically, the following 
distinctions may be drawn:

1. Информиране

2. Консултиране

1. Information

2. Consultation

3. Участие 3. Participation
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Общи определения
General Definitions

Информиране / Information Консултиране / Consultation Участие / Participation

Definitions by Benno Klocke – without any legal focus/Определенията са на Бено 
Клоке – без юридическа сила

Информация за 
специфични събития или 
ситуации която е събрана

Информиране / Information

Среща между работодателя 
и 
работниците(представители

Консултиране / Consultation

Участие на 
работниците(или техните 
представители) при

Участие / Participation

ситуации, която е събрана 
или получена чрез 
общуване(устно или 
писмено) между 
работодателя и

работниците(представители
те), по време на която се 
дават съвети или се 
обменят гледни точки

представители) при 
вземането на решения и 
разработването на 
информирано мнение на 
йерархически по-високоработодателя и 

работниците(представители
те)

Knowledge of specific events 

A conference between 
employer and employees 
(representatives) at which 
advice is given or views are 

йерархически по-високо 
ниво на организацията в 
предприятието

Involvement of employees (or 
or situations that has been 
gathered or received by 
communication (verbal or 
written) between employer 

d l

exchanged. their representatives)  in the 
decision and development of 
an informed opinion of a 
hierarchically higher level to 
h i i i hand employees 

(representatives) 
the organization in the 
enterprise. 
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Участие на работниците - Европа
Employee participation in Europe

Широкоразпространени права 
на участие(включващи 
държавни, както и частни 
фирми)
Widespread participation rights 
(comprising state- owned as well 
as private companies)
Ограничени права на 
участие(главно държавни или 
приватизирани фирми)
Limited participation rights

Finnland

Estonia
Russia

Norway

Limited participation rights
(mainly state-owned or privatised 
companies)
Отсъстват (или са много 
ограничени) правото на участие
No (or very limited) participation 
rights
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Европейски работнически съвети и р р
Директива 94/45/ЕО 
European Workers Councils and DirectiveEuropean Workers Councils and Directive 
94/45/ЕU
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Моделът на Енерсис
The EnerSys model
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Характеристики на британския модел
The characteristics of the British      model

Споразумението на Енерсис се основава на британския закон
The EnerSys agreement is based on British law …

All negotiations on company issues
made by trade unions
Legal industrial action in all company

Всички преговори по фирмени 
проблеми се водят от профсъюзите
Законови индустриални действия по Legal industrial action in all company

issues
No legal basis for works councils
N i ht i f ti lt ti

Законови индустриални действия по 
всички фирмени проблеми
Няма законова база за раб. съвети
Н ф No right on information, consultation or

codermination
No company peace obligation

Няма право за информиране, 
консултиране или съвместно 
вземане на решения
Няма задължение за запазване на

C titi b t i t t d ti

Няма задължение за запазване на 
социалния мир

К Competition between interested parties
Action driven
Individual

Конкуренция между заинтересованите 
страни
Воден от действията
ИндивидуаленИндивидуален
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Характеристики на френския модел
The characteristics of the French         model

използва френския модел
… using the French model and

Във Франция Раб. съвет (Comité d'Entreprise)по 
закон трябва да включва представител на 
висшето ръководство.

In France the works council (Comité
d'Entreprise) is required by law to include 
top management in its structure.

Президент-Генерален директор (съкратено 
PDG Président Directeur Général, който е най-
висшестоящият ръководител във фирмата)
съгласно френските закони трябва да е 

The Président Directeur Général (known as 
the PDG, who is the top man in the 
company) is required by French law to be 
th Ch i f th k il thпредседател на Раб. съвет – по този начин той 

е интегрална част от органа за 
представителство – т.е. няма случаи на 
конфликт на интереси от двете страни на 

the Chairman of the works council - thus 
being an integral constitutional part of the 
body - i.e. no case of sitting on opposing 
sides of the table.

барикадата.
И, ако трябва да бъдем честни, не е 
необичайно стачката да е предизвикана от 
Comité d´Enterprise.

sides of the table.
And to be honest it´s not unusual that the 
Comité d´Enterprise forced a strike.

p

Конфронтация/ конфликт / „автокрация“
Ориентирани към резултатите

Confrontation / conflict / „autocracy“
Result orientedОриентирани към резултатите

Коалиция на интереси
Result oriented
Coalitions of interest
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Характеристики на германския модел
The characteristics of the German       model

и е договорено с “участието” (като външни специалисти) на IGM
was negotiated by the “invlovement” (as external expert) of the IGM

Германският подход е раб. съвет (Betriebsrat) 
да се състои изцяло от представители на 
работниците съгласно разпоредбите на 
германското законодателство.

Basically the German approach is to make the 
works council (Betriebsrat) entirely composed of 
representatives of the workers in the manner 
decreed by German law.

Това означава, че когато Betriebsrat се среща с 
фирменото ръководство те са от двете страни 
на барикадата.
По този начин имаме потенциално конфликтни 

Thus when the Betriebsrat meets with the 
company management, they effectively face each 
other across the table.
Thus there could be a potentially confrontational 

взаимоотношения между две конфронтиращи 
се страни.
Но от друга страна, т. нар. Закон за Industrial 
Consituation Act задължава Betriebsrat и 

ф б

relationship between two potentially opposing 
parties.
But it´s also a matter of fact that the so called 
Industrial Consituation Act obliged the Betriebsrat

d i k h iпредставителите на фирмата да работят 
заедно.
Забранено е Betriebsrat да оказва натиск за 
започване на стачка

and company representatives to work together in a 
trusty manner.
It´s forbidden for the Betriebsrat to push ahead 
with a strike

Консенсус (тристранно: правителство, 
работодател и работници)
Участие и консултиране

Consensus (tripartite: goverment, employers
and employees)
Involvement and ConsultationУчастие и консултиране

Колективно
Involvement and Consultation
Collective
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Информиране и консултиране
Information & Consultation

Няма определение за информиране / There is no definition for information

консултация Consultation
h h f

р д ф р р

означава размяна на 
мнения и установяване на 
диалог между

means the exchange of 
views and establishment of 
dialogue betweenдиалог между 

представители на 
работниците и 

dialogue between 
employees' representatives 
and central management or р ц

служителите и 
централното управление 

g
any more appropriate level 
of management; 

или на всяко друго 
подходящо ниво на 
управление;управление;
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Право на информиране и консултиране
Information & Consultation rights

Компетентността на Европейския работнически съвет е ограничена до информация и 
консултации по въпроси, засягащи предприятие с общностно измерение или група предприятия 

б йс общностно измерение като цяло, или най-малко два негови клона или група предприятия, 
намиращи се в различни държави-членки.

The competence of the European Works Council shall be limited to information and consultation on the 
matters which concern the Community-scale undertaking or Community-scale group of undertakings asmatters which concern the Community scale undertaking or Community scale group of undertakings as 
a whole or at least two of its establishments or group undertakings situated in different Member 
States.

Икономическа и финансова Икономическа и финансова 
ситуация и тенденцииситуация и тенденции

Economic and financialEconomic and financial

€

Промяна в дейности, Промяна в дейности, 
производство и продажбипроизводство и продажби

Changes in activities, Changes in activities, 
productionproduction

Структура на фирматаСтруктура на фирмата
Company structureCompany structure

Тенденции на Тенденции на 
заетосттазаетостта

Employment trendsEmployment trends

Economic and financial Economic and financial 
situation and trendssituation and trends

production production 
andand salessales

Нови работни методиНови работни методи
New workingNew working

methodsmethods
Инвестиционни плановеИнвестиционни планове

Investment plansInvestment plans

€€€€
Прехвърляне на производствоПрехвърляне на производство

Transfer of productionTransfer of production

Организационни промениОрганизационни промени
OrganisationalOrganisational

changeschanges

Page 21
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Mergers, downsizing, closuresMergers, downsizing, closures

Transfer of productionTransfer of production

Масови съкращенияМасови съкращения
Collective redundanciesCollective redundancies



Право на информиране и консултиране
Information & Consultation rights

Няма определение за информиране и консултиране

No definition of Information & ConsultationNo definition of Information & Consultation

Икономическа и финансова Икономическа и финансова 
ситуация и тенденцииситуация и тенденции
Economic and financial Economic and financial 

i i d di i d d

€
Развитие на бизнесаРазвитие на бизнеса

Development Development ofof businessbusiness

Структура на фирматаСтруктура на фирмата
Company structureCompany structure

Тенденции на Тенденции на 
заетосттазаетостта

situation and trendssituation and trends

?
Employment trendsEmployment trends

Нови работни методиНови работни методи
New workingNew working

methodsmethods€€€€ Организационни промениОрганизационни промени
OrganisationalOrganisational

changeschanges

Други въпроси от Други въпроси от 
взаимен интересвзаимен интерес
Other matters of Other matters of 

?

Инвестиционни плановеИнвестиционни планове
Investment plansInvestment plans Прехвърляне на производствоПрехвърляне на производство

Transfer of productionTransfer of production

gg
mutual interestmutual interest
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Сливания, затваряне, съкращаване на Сливания, затваряне, съкращаване на 
щатащата

Mergers, downsizing, closuresMergers, downsizing, closures

Масови съкращенияМасови съкращения

Collective redundanciesCollective redundancies



Допълнителни изисквания
Subsidiary requirements

Една среща годишноЕдна среща годишно extraрр
One meeting per yearOne meeting per year

Определяне на Определяне на 
членоветечленовете

D i ti fD i ti f
Извънредни членовеИзвънредни членове

Extraordinary meetingsExtraordinary meetings

extra

Designation of Designation of 
membersmembers

Информиране и Информиране и 

Extraordinary meetingsExtraordinary meetings

ф р рф р р
консултиранеконсултиране

Information and Information and 
consultationconsultation

ФФВътрешни подготвителни Вътрешни подготвителни 
събраниясъбрания

Internal preparatory meetingInternal preparatory meeting

Финансови и материални Финансови и материални 
ресурсиресурси

Financial and material Financial and material 
resources resources 
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ExpertsExperts



3

Директива 2002/14/EO за създаване на 
обща рамка за информиране иобща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и 
служителитеслужителите

Directive 2002/14/EC  establishing a general 
framework for informing and consulting 
employees 
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Директива 2002/14/EO
Directive 2002/14/EC 

Съгласно европейската директива за 
създаване на обща рамка за 

As a result of the European framework 
directive on informing and consulting 

информиране и консултиране на 
национално ниво (Директива 
2002/14/ЕО) след април 2005  във 

employees at national level (Directive 
2002/14/EC), procedures for informing 
and consulting employees, including 

всички страни-членки трябва да се 
създадат процедури за 
информиране и консултиране на 
б

for those workers who are not 
members of a trade union, must 
gradually be set up in all Member 
St t f A il 2005 ith tработниците, които не са 

профсъюзни членове или на 
фирмено ниво или на “подходящото 
ниво на ръководството” с други

States as from April 2005, either at 
company level or at establishment level 
"at the relevant level of management", 
in other words decision makersниво на ръководството , с други 

думи тези, които вземат решения.
in other words decision-makers.
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Директива 2002/14/EO
Directive 2002/14/EC 

на Европейския парламент и на Съвета на 
обща рамка за информиране и консултиране 
на работниците и служителите в 

of establishing a general framework for
informing and consulting employees in theр ц у

Европейската общност

(7) Съществува необходимост от засилване на диалога и 
насърчаване на взаимното доверие в рамките на самите 
предприятия, за да се подобри възможността за 

g g p y
European Community

(7) There is a need to strengthen dialogue and promote 
mutual trust within undertakings in order to improve risk 
anticipation make work organization more flexible andр д р , д д р

предвиждане на рисковете, да се въведе по-гъвкава 
организация на работа и да се улесни достъпа на 
работниците или служителите до обучение в 
предприятието като в същото време се запазва 
сигурността, да се информират работниците или 
служителите относно необходимостта от адаптиране да се

anticipation, make work organization more flexible and 
facilitate employee access to training within the 
undertaking while maintaining security, make employees 
aware of adaptation needs, increase employees' 
availability to undertake measures and activities to 
increase their employability, promote employeeслужителите относно необходимостта от адаптиране, да се 

подобрят възможностите на работниците или служителите 
да предприемат мерки и действия за увеличаване на своята 
конкурентноспособност на пазара на труда, да се 
насърчава участието на работниците и служителите във 
функционирането и бъдещето на предприятието, и в 

increase their employability, promote employee 
involvement in the operation and future of the 
undertaking and increase its competitiveness.

(8) There is a need, in particular, to promote and enhance 
information and consultation on the situation and likely 
d l t f l t ithi th d t ki dувеличаването на неговата конкурентноспособност.

(8) Налице е по-специално нужда да се насърчава и 
задълбочава информирането и провеждането на 
консултации относно положението и вероятното развитие 
на заетостта в рамките на предприятието и, ако оценката на 

development of employment within the undertaking and, 
where the employer's evaluation suggests that 
employment within the undertaking may be under threat, 
the possible anticipatory measures envisaged, in 
particular in terms of employee training and skill 
development with a view to offsetting the negativeработодателя предполага, че заетостта в предприятието 

може да бъде застрашена, да се предвиждат възможните 
подготвителни мерки, най-вече по отношение на обучение 
на персонала и преквалификация с цел компенсиране на 
негативното развитие или последиците от него, и 
увеличаване на конкурентоспособността на пазара на труда 

development, with a view to offsetting the negative 
developments or their consequences and increasing the 
employability and adaptability of the employees likely to 
be affected.

у ел а а е а о уре ос особ ос а а азара а руда
и адаптивността на работниците или служителите, които 
могат да бъдат засегнати.
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Определения за информиране и консултиране
Definitions of Information and Consultation

"информиране" означава 
предоставяне на данни от 
работодателя на 

"information" means transmission 
by the employer to the employees' 
representatives of data in order to 

представителите на работниците 
и служителите, с цел да се 
запознаят с съответен въпрос и

enable them to acquaint 
themselves with the subject matter 
and to examine itзапознаят с съответен въпрос и 

да го проучат

"консултиране" означава обмен 

and to examine it

"consultation" means the 
на възгледи и установяване на 
диалог между представителите 
на работниците и служителите и 

exchange of views and 
establishment of dialogue between 
the employees' representatives р ц у

работодателя
p y p

and the employer.
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Права на информиране и консултиране
Information & Consultation rights

информиране и консултиране за последните и вероятни изменения в дейността и 
икономическото състояние на предприятието или организациятар р р

information and consultation on the recent and probable development of the undertaking's or the 
establishment's activities and economic situation;

(само информиране)(само информиране)
Структура и Структура и 
тенденции на тенденции на 

пазара на трудапазара на труда
Employment Employment 

situation, Structure situation, Structure 

(само информиране) (само информиране) 
Икономическа и финансова Икономическа и финансова 

ситуация и тенденцииситуация и тенденции

(only information) Economic (only information) Economic 
and financial situation and and financial situation and 

trendstrends

Нови работни методиНови работни методи
New workingNew working

methodsmethods

,,
& trends& trends

trendstrends

и за очаквани, т.е. /and on any anticipatory, i.e. 
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Съкращаване на щата, закриванеСъкращаване на щата, закриване
Downsizing, closuresDownsizing, closures

Масови съкращенияМасови съкращения
Collective redundanciesCollective redundancies



Информиране и консултиране в България
Information in Consultation in Bulgaria
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Представители на работници и служители от завода и офиса
Factory and office workers representatives 

В 50 б I i l i l 50 fВ предприятия с 50 и повече работници и 
служители, както и в организационно и 
икономически обособени поделения на 
предприятия с 20 и повече работници и 

б б б

In enterprises employing at least 50 factory 
and office workers, as well as in 
organisationally and economically self-
contained divisions of enterprises employingслужители, общото събрание избира от 

своя състав представители на работниците 
и служителите за осъществяване на 
информирането и консултирането по чл. 
130 130

contained divisions of enterprises employing 
at least 20 factory and office workers, the 
General Meeting shall elect from among its 
composition factory and office workers' 

t ti f i i th i ht t130в и 130г. 

Общото събрание може да предостави 
функциите на определени от ръководствата 
на синдикалните организации

representatives for exercising the right to 
information and consultation under Articles 
130c and 130d.

на синдикалните организации 
представители или на представителите на 
работниците и служителите за упражняване 
на правото на информиране и 
консултиране.

The General Meeting may delegate the 
functions ... to representatives designated 
by the leaderships of the trade union 
organisations of to the factory and officeконсултиране. organisations of to the factory and office 
workers' representatives ... for exercising 
the right to information and consultation.
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Представителите имат право 
Representatives shall have the right

да бъдат информирани от 
работодателя по начин, даващ им 
възможност да оценят възможното 

to be informed by the employer in a 
manner enabling them to assess the 
possible impact of the measures 

i d b th t tвлияние на мерките, планирани от 
компетентните власти

да участват в процедури по 

envisaged by the competent 
authorities;

to participate in consultation д у р ц дур
консултиране с работодателя и да 
изразяват мнение относно мерките, 
планирани от компетентните власти, 

p p
procedures with the employer and to 
express the opinion thereof on the 
measures envisaged by the competent р

което ще бъде взето под внимание 
при вземането на решение

g y p
authorities, which shall be taken into 
account upon decision-making;
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Задължение на работодателя да информира и консултира
Employer’s obligation to Inform and Consult

Работодателят е длъжен да 
предостави на профсъюзните 
организации и на представителите 

б ф

The employer shall be obligated to 
provide the information required by the 
law to the trade union organisations 

d t th f t d ffi k 'на раб. съвети информацията, 
изисквана по закон, съгласно чл. 7 и 
7а, както и да ги консултира.

and to the factory and office workers' 
representatives under Articles 7 and 7a 
at the enterprise, as well as to consult 
them

Работодателят е длъжен да 
предостави информация, проведе 
консултации и координиране в 

them.

The employer shall provide 
information, conduct consultations and у р р

случаите, предвидени в закона с 
профсъюзните организации или 
само с представителите съгласно 

co-ordination in the cases provided for 
by the law either with the trade union 
organisations only or with the 

член 7(2) representatives under Article 7 (2) only, 
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Информиране I
Information I

По време на колективното трудово During the collective bargainingПо време на колективното трудово 
договаряне отделният работодател 
или група от работодатели трябва 
да предоставят актуална точна и

During the collective bargaining 
process the individual employer or the 
group of employers shall provide to the 
TUs timely authentic andда предоставят актуална, точна и 

разбираема информация за тяхната 
икономическа и финансова 
позиция която е от ключово

TUs timely, authentic and 
understandable information on their 
economic and financial position which 
is significant for the conclusion of theпозиция,която е от ключово 

значение за сключване на КТД.

Предоставянето на информация, 
б

is significant for the conclusion of the 
collective agreement; 

provision of information the disclosure 
f hi h ld d t thкоято би могла да навреди на 

работодателя може да бъде 
отказано или да се изтъкне 

ф

of which could cause damages to the 
employer may be refused or granted 
subject to requirement for 

fid ti litизискването за конфиденциалност. confidentiality. 
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(only information) Economic and financial situation and trends(only information) Economic and financial situation and trends



Информиране II
Information II

При промяна на ситуацията по 
отношение на трудовата заетост, In case of changing the employment 

situation the employees shall be entitled toработниците имат право на навременна, 
точна и разбираема информация за 
тяхното икономическо и финансово 
положение по отношение на техните

situation the employees shall be entitled to 
timely, authentic and understandable 
information about its economic and financial 
position, such as may be important for their положение по отношение на техните 

трудови права и задължения. 
Работодателите са длъжни да 
предоставят на работниците 

employment rights and obligations. The 
employers shall be bound to provide to the 
employees the necessary information in 
writing on each occurrence of change in theнеобходимата информация в писмен вид 

при всяка промяна на трудовите 
взаимоотношения.

writing, on each occurrence of change in the 
employment relationship. 

The employees shall be entitled to request 
from the employer’s objective and fairРаботниците имат право да изискат от 

работодателя обективна и справедлива 
характеристика на техните 
професионални качества и резултатите

from the employer s objective and fair 
characteristics of their professional qualities 
and the results of their labour activities 
(resumee), or objective and fair професионални качества и резултатите 

от тяхната трудова дейност (резюме) или 
обективна и справедлива препоръка при 
кандидатстване за работа при друг 

recommendation for applying for a job with 
another employer.

работодател.
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Информиране III
Information III

При масови уволнения Ако In case of mass dismissal In the eventПри масови уволнения. Ако 
работодателят има намерение да 
извърши масови съкращения той е 
длъжен да уведоми навреме

In case of mass dismissal. In the event 
where an employer intends to carry out 
mass dismissals, he shall be bound to 
notify in due time the representatives ofдлъжен да уведоми навреме 

представителите на работниците 
съгласно съответните процедури в 
КТД Работодателят е длъжен да

notify in due time the representatives of 
the employees by procedure and in a 
manner set forth in the collective 
agreement The employer shouldКТД. Работодателят е длъжен да 

предостави информация за 
причините за планираните 
съкращения, броя и категорията 

agreement. The employer should 
provide information about the reasons 
for the planned dismissal, the number 
and category of employees that will be р щ , р р

работници, които ще бъдат 
съкратени, периодът на 
съкращенията, критериите за избор 

g y p y
dismissed, the period when the 
dismissal should take place, the 
specified criteria for selection of р р р р

на работници, които ще бъдат 
съкратени.

p
employees which will be dismissed.
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Консултиране I
Consultation I

П б С I C f Ch f th E l FПри промяна на работодателя. С цел 
запазване на трудовото отношение, 
работодателят е длъжен да уведоми 
работниците за планираните промени и датата 

In Case of Change of the Employer. For 
preservation of the employment relationship the 
employer shall be bound to notify the employees 
prior to putting into effect the employment changes 

b t th ti i t d h d th d t f th iна влизането им в сила, причината за тези 
промени, евентуалните законови, 
икономически и социални последствия на 
промените за работниците, планираните мерки 

б Т

about the anticipated changes and the date of their 
effect, the reasons for the changes, the eventual 
legal, economic and social consequences of the 
changes for the employees, the measures planned 
i t f th l Thi tifi ti h llпо отношение на работниците. Това 

уведомление трябва да бъде направени поне 
два месеца преди произтичащите промени в 
трудовото взаимоотношение и работните 

in respect of the employees. This notification shall 
be given at least two months before the 
occurrence of the consequences for the 
employment and the working conditions of the 

lусловия за служителите.

Ако има планирани мерки за работниците, 
работодателят е длъжен да проведе в 
съответния срок консултации за тези мерки с

employees. 

Where certain measures have been planned in 
respect of the employees, the employer shall be 
obliged to conduct in due time consultations aboutсъответния срок консултации за тези мерки с 

представители на работниците, преди да 
изпрати уведомлението.

obliged to conduct in due time consultations about 
such measures with the representatives of the 
employers before giving the notification.
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Консултиране II
Consultation II

П б Р б I f t i f ki h ThПри удължено работно време. Работодателят 
има право, чрез писмена заповед, да удължи 
работното време в дадени работни дни и да 
компенсира това чрез намаляване на 
б

In case of extension of working hours. The 
employer may, by order in writing, extend the 
working hours on some workdays and compensate 
the extension by appropriate reduction on other 
d ft li i lt ti ithработното време в други дни след 

предварителни консултации с работниците 
дотолкова, доколкото в КТД не е предвидено 
други. Работодателят е длъжен да уведоми 

days, after preliminary consultations with 
representatives of employees, inasmuch as the 
collective agreement does not provide otherwise. 
The employer shall be bound to notify the labour
i t t i d b t th t i f thпредварително инспекцията по труда за 

удължаването на работното време.

При определяне на работно време. Работното 
време се определя с правилника за вътрешния

inspectorate in advance about the extension of the 
working hours.

In case of allocation of working hours. The 
allocation of working hours shall be established byвреме се определя с правилника за вътрешния 

трудов ред, който е изготвен заедно с 
профсъюзите. За някои категории работници 
поради спецификата на работата им 
работодателят може да въведе ненормирано

allocation of working hours shall be established by 
the internal rules of the enterprise, which have 
been made together with the TU(s). For some 
categories of employees, due to the special nature 
of their work the employer may afterработодателят може да въведе ненормирано 

работно време след консултации с 
представителите на работниците,дотолкова 
доколкото в КТД не е предвидено друго.

of their work, the employer may, after 
consultations with the representatives of the 
employees, establish open-ended working hours, 
inasmuch as the collective agreement does not 
provide otherwise.provide otherwise.
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Консултиране III
Consultation III

При масови съкращения. Работодателят уведомява 
подразделението на Агенцията по заетостта за 
планираните масови съкращения писмено не по-късно 
съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Това

In case of mass dismissals. The employer notifies the 
branch of the Employment Agency about the planned mass 
dismissals in writing not later than 30 days prior to the 
dismissal date according to the Law for Employmentсъгласно Закона за насърчаване на заетостта. Това 

уведомление трябва да бъде изпратено до 
представителите на работниците в предприятието. То 
трябва да съдържа информация за планираните 
съкращения. включително причините за планираните 
съкращения броя и категорията работници които ще

dismissal date according to the Law for Employment 
Promotion. This notification has to be sent to 
representatives of the workers and employees in the 
enterprise. The notification should contain all the necessary 
information about the planned mass dismissals including: 
the reasons for the planned dismissals; the number andсъкращения, броя и категорията работници, които ще 

бъдат съкратени, периодът на съкращенията, 
критериите за избор на работници, които ще бъдат 
съкратени, както и предварителните консултации с 
представителите на работниците.

the reasons for the planned dismissals; the number and 
categories of workers and employees to be dismissed; the 
period during which dismissal should be carried out; the 
criteria for selection of the workers and employees to be 
dismissed as well as the preliminary consultations held with 

Работодателят е длъжен да се консултира с 
работниците или техните представители и организации
като им предоставя възможност да участват в

the representatives of the workers and employees. 

The employer shall be obliged to consult the workers and 
the employees or their representatives and organizations 
giving an opportunity for them to participate in the 
di i d th d ti f ll f i t thкато им предоставя възможност да участват в 

дискусията и внедряването на всички мерки по 
отношение на здравето и безопасността на 
работниците.

discussion and the adoption of all measures referring to the 
health and safety of the workers and employees.
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Механизми и примери за поставяне и 
решаване на проблеми в работническите 
съвети на Енерсис в Европа

Mechanisms and examples for problems 
placing and solving into the Europeanplacing and solving into the European 
Workers Councils of Enersys
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Различия в културите при общуването
Cultural Differences in Communicating Styles

Н “ ( ) ” бНяма само “един правилен (универсален) начин” да се общува за всички култури, а 
много различни начини/ There is no ‘one correct way’ to communicate across cultures, but 
many different cultural ways. 

За някои култури е характерно да се мисли докато се говори а при други да говорятЗа някои култури е характерно да се мисли, докато се говори, а при други да говорят, 
след като са помислили / Some cultures prefer to think as they speak, others to speak 
after they have thought. 

В някои култури се говори прямо и открито, в други уклончиво / Some cultures speakВ някои култури се говори прямо и открито, в други уклончиво / Some cultures speak 
directly and straightforwardly, others indirectly, and go round in circles. 

В някои култури е прието хората да се прекъсват, за да покажат заинтересованост и 
ангажираност, в други се изслушват, преди да вземат думата / Some cultures interrupt р ру у р у p
each other to show interest and involvement, others take turns to speak. 

Има различия в хумора, начина на разказване на истории, иронията, 
преувеличението, недоизказаността, правенето на декларации, реториката / Cultures 
diff i th i f h d l ti h t i t t lli i tidiffer in their use of humour, declaration, rhetoric, story-telling, irony, exaggeration, 
understatement, etc. 

В някои култури подготвят слушателите за разочарованието чрез предварителни 
предупреждения в други се обръщат направо към тях / Some cultures prepare listenersпредупреждения, в други се обръщат направо към тях / Some cultures prepare listeners 
for disappointments by advance warnings, others address them directly. 
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Европейците се различават един от друг!!!
The Europeans are different!!!

Разказване на история

Линейно Кръгово
UK
(Об. кралство) Fr(Франция) PL(Полша)D-----D(=Германия)

Линейно Кръгово

Мисли се теоретично
Гледа се голямата картина(мащабно)

Мисли се практически
в модели и детайли

Даване на идеи/решения

UKFr PLD----------------------D

Казваме направо това, 
което мислим

Казваме уклончиво, 
това което мислим

Мислене и говорене

Даване на информация/инструкции

UK FrPLD--------------D

Заявяваме открито 
Скриване на несъгласието

Открито Подразбира се

Спорове

UK

UK

Fr

Fr

PL

PL

D-----------------------------------------D

D Dнесъгласието си/

Приемаме несъгласието лично Несъгласието не е лично

Ангажираност

UK

UK

Fr

Fr

PL

PL

D----------------D

D-----------------------------------D

Приемат се прекъсвания Прекъсването се счита за грубост

С

Прекъсвания

Показване на емоции

UKFr PL

D D

D--D
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Европейците се различават един от друг!!!
The Europeans are different!!!

Telling a story
Linear CircularUK Fr PLD-----DLinear Circular

Think Theory
& Big Picture Think working 

Model & detail

Giving Ideas/proposing solutions

UK

UK

Fr

Fr

PL

PL

D D

D----------------------D

Say directly 
what we think Say indirectly 

what we think

Thinking & speaking

Giving Information/Instruction

UK FrPLD--------------D

Say openly Hide disagreement

Explicit Implicit

Manage Disagreement

UK

UK

Fr

Fr

PL

PL

D-----------------------------------------D

D Dy p y
when disagree

Hide disagreement

Take disagreement 
personally

Disagreement 
not personal

Involvement

UK

UK

Fr

Fr

PL

PL

D----------------D

D-----------------------------------D

Accept 
interruptions

Interruptions Rude

personally

Interruptions

Emotional display

UKFr PL

D D

D--D
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Emotional display
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Езикови и културни бариери в мултикултурни групи
Language and Cultural Barriers in Multicultural Groups

Е б / L b iЕзикови бариери / Language barriers
- Когато говориш на родния си език, говориш по-бързо и по-дълго / Native 

speaker advantage in speed and length of speaking.
- Учтивите форми, учтивостта и обръщения(напр. On croît(фр.), man, One, 

they say(англ.) / Forms of politeness, formality and referencing (e.g. On croît, 
man, One, they say, etc.)

- Начини на изразяване, напр. заявления, ирония, реторика, 
недоизказаност/намеци, хумор / Modes of expression, e.g. declaration, irony, 
rhetoric, understatement, humour. 

Културни бариери / Cultural barriers Kulturbarrieren
- Множество начини за вършене на нещата, няма един “правилен начин” за 
всички / Multiple ways of doing things, no ‘one correct way’. p y g g , y

- Типични и предпочитани начини на общуване / Typical and preferred ways of 
communicating. 
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Съвети как да работим по-добре на международни срещи
Tips for Working Better Together within international meetings

Говорете ясно и прямо.

Г б Speak clearly straightforwardly and simplyГоворете по-бавно по време на дискусия, ако 
ползвате услугите на преводач

Не забравяйте за разликите в културите, към 
които принадлежат отделните членове

Speak clearly, straightforwardly and simply.

Accept slower pace of discussion when 
using interpreters. 

B iti t th lt l diffкоито принадлежат отделните членове

Приемете различния начин на общуване на 
отделните членове

Използвайте определен процес за да сте

Be sensitive to the cultural differences 
between members.

Accept the members’ different 
communications styles.     Използвайте определен процес, за да сте 

сигурни, че всеки ще има възможност да 
говори по време на дискусиите, напр. 
модератор, председател и т.н.

y

Use a process to ensure everyone can 
speak during discussions, e.g. Moderator, 
Chairperson, etc.

Поддържайте положителна атмосфера на 
изслушване без отправяне на обвинения.

Използвайте почивките, за да решите 

Maintain a positive atmosphere of listening 
without blaming.

Use breaks or ‘time-out’ to resolve 
disagreements between members or blocsспоровете между членовете или 

групите/блоковете

Ако не може да се стигне до крайно решение, 
използвайте подхода “да се съгласим, че не

disagreements  between members or blocs 
of members.

Use ‘agree to disagree’ outcomes if 
individuals/blocs cannot reach agreement.използвайте подхода да се съгласим, че не 

можем да постигнем съгласие”
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Енерсис Европа – основни принципи
EnerSys Europe – main principles

Ц Д Th f hi iЦелта на този Договор е да осигури 
мерки за информиране и 
консултиране със служителите по 
международни въпроси, които

The purpose of this agreement is to 
provide arrangements for informing and 
consulting employees about 
transnational issues, which significantlyмеждународни въпроси, които 

значително засягат интересите на
служителите на предприятията на 
EnerSys в страните от ЕС/ЕИЗ.

transnational issues, which significantly 
affect the interests of employees of 
EnerSys operations in the countries of 
the EU/EEA.

Членовете на Европейския форум 
(ЕФ) са длъжни да действат

Members of the European Forum (EF) 
are committed to acting in good faith in(ЕФ) са длъжни да действат

добросъвестно в максимален интерес 
на EnerSys и на всички служители и не 
се назначават да представляват 

are committed to acting in good faith in 
the best interests of EnerSys and all 
employees and are not appointed to 
represent a particular company or 

определено дружество или група от 
интереси.

interest group.
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Някои определения
Some definitions

П д д ” ‘Ch i ’ h Ch i f h„Председател” означава 
Председателят на Европейския форум 
(ЕФ) и е Директорът на „Човешки 
ресурси” на EnerSys Европа, или което и

‘Chairman’ means the Chairman of the 
European Forum (EF) and shall be the 
Human Resources Director of EnerSys 
Europe, or anyone nominated by him or theресурси  на EnerSys Европа, или което и 

да е лице, назначено от него или 
Президента на EnerSys Европа в който и 
да е момент, да действа в това качество.

Europe, or anyone nominated by him or the 
President of EnerSys Europe at any time, to 
act in that capacity.

‘Consultation’ means the process of an
„Консултация” означава процесът на 
обмен на информация между
ръководството и служителите и/или 

Consultation means the process of an 
exchange of information between 
management and employees and/or their 
representatives and the development of a 

техни представители и развитието на 
диалог за тази информация.

„Международен” означава въпрос, който 

dialogue about that information.

‘Transnational’ means an issue that affects 
employees to a significant extent in more 

засяга служителите в значителна степен 
в повече от една от държавите от 
ЕС/ЕИЗ, в които EnerSys извършва
дейност

than one country of the EU/EEA in which 
EnerSys operates.

дейност.
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Въпроси, засягащи международно информиране и консултиране
Matter of transnational  information and consultation 

ф th t t i d fi i l it ti fструктурата, икономическото и финансовото 
положение в EnerSys в ЕС/ЕИЗ

евентуалното развитие на търговската дейност 
и на производството и продажбите

the structure, economic and financial situation of 
EnerSys in the EU/EEA

the probable development of the business and of 
production and salesи на производството и продажбите

ситуацията и вероятната тенденция на заетост, 
инвестиции

съществени промени относно организацията

production and sales

the situation and probable trend of employment, 
investments and 

substantial changes concerning organisationсъществени промени относно организацията

въвеждане на нови методи на работа или 
производствени процеси

substantial changes concerning organisation,

introduction of new working methods or production 
processes.

t f f d tiпрехвърляния на производства

сливания

съкращения или закривания на предприятия, 

transfers of production,

mergers, 

cutbacks or closures of undertakings, 
места на дейност или важни части от същите.

масови съкращения.

establishments, or important parts thereof.

collective redundancies.
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Информиране и консултиране
Information & Consultation

Моята несложна философия: Ако не информиране адекватно, тогава не би трябвало да се 
учудваме, ако някой друг го направи и може би то няма да е в интересите на Енерсисучудваме, ако някой друг го направи и може би то няма да е в интересите на Енерсис
My simple philosophy: If we do not communicate/inform adequately, than we should not be wonder 
if someone else will do it and that perhaps not in the interest of EnerSys.

Икономическа и финансова Икономическа и финансова 
ситуация и тенденцииситуация и тенденции

€

Развитие на бизнесаРазвитие на бизнеса

Фирмена структураФирмена структура
Company structureCompany structure

Тенденции на Тенденции на 
заетосттазаетостта

Economic and financial Economic and financial 
situation and trendssituation and trends

Development Development ofof businessbusiness

p yp y
Employment trendsEmployment trends

Нови работни методиНови работни методи
New workingNew working

methodsmethods€€€€ Организационни промениОрганизационни промени
OrganisationalOrganisational

hh

Охрана на труда Охрана на труда 
и опазване на и опазване на 
околна средаоколна среда

Health & Safety  / Health & Safety  / methodsmethods

Инвестиционни Инвестиционни 
плановепланове

Investment plansInvestment plans

€€€€
Прехвърляне на производстваПрехвърляне на производства

Transfer of productionTransfer of production

changeschanges EnvironmentEnvironment
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Поверителност
Bound of the information - Confidentiality

Спазвайте поверителната информация(всяка Must maintain confidentiality of confidentialСпазвайте поверителната информация(всяка 
информация, която не е огласена публично) и 
ви е поверена им от Компанията или други 
компании.

Не разкривайте поверителна информация на

Must maintain confidentiality of confidential 
information (all information not previously released 
to the public) that has been entrusted to you by 
Company or other companies.

Must not disclose of confidential information toНе разкривайте поверителна информация на 
други служители, освен ако не е необходимо.

Не обсъждайте вътрешнофирмени въпроси с 
външни лица, включително семейство и 
приятели; по време на търговски изложения; по 

Must not disclose of confidential information to 
other employees, except on a need to know basis.

Must not discuss internal Company matters with 
anyone outside the Company, including family and 
friends; at trade shows; during visits / inspections р ; р р ;

време на посещения/проверки от външни лица.

Спазвайте задълженията, които имате по 
отношение на своите бивши работодатели 
(напр. конфиденциална информация, 

б

; ; g p
by outsiders.

Must abide by lawful obligations of previous 
employers. (eg confidentiality, non – solicitation, 
non – compete agreements)

ограничения за привличане на бивши колеги да 
работят за Компанията, и задължения за 
забрана на конкуренция)

Съгласно фирмената политика за разкриване 
на информацията само упълномощено за

Corporate Disclosure Policy provides that only 
authorized Company spokesperson may release 
information on behalf of the Company.

на информацията само упълномощено за 
целта лице може да разкрива информация от 
името на фирмата.
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Отказ на информация от централното ръководство
Withholding of information by central management 

Ц Th t l t i t i d tЦентралното ръководство не е длъжно да 
разкрива каквато и да е информация или 
документ пред получател, когато естеството на
информацията или документа е такова, че 

б

The central management is not required to 
disclose any information or document to a 
recipient when the nature of the information or 
document is such that, according to objective 

it i th di l f th i f tiспоред обективни критерии, разкриването на 
информацията или документа би увредило 
сериозно функционирането или би било 
неблагоприятно за засегнатото предприятия 

criteria, the disclosure of the information or 
document would seriously harm the functioning of, 
or would be prejudicial to, the undertaking or group 
of undertakings concerned.

или група от предприятия.

При спор между централното ръководство и 
получател дали естеството на информацията 
или документа който централното ръководство

Where there is a dispute between the central 
management and a recipient as to whether the 
nature of the information or document which theили документа, който централното ръководство 

не е предоставило, е като описаното в алинея 
11.2.1, централното ръководство или 
получателят може да поискат от ЦАК
декларация дали информацията или документа

nature of the information or document which the 
central management has failed to provide is such 
as is described in paragraph 11.2.1, the central 
management or a recipient may apply to the CAC 
for a declaration as to whether the information orдекларация дали информацията или документа 

са с такъв характер.
for a declaration as to whether the information or 
document is of such a nature.
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Имате ли 
?въпроси?

Do You HaveDo You Have 
Any Questions?
Ще се радваме да ви отговорим.
We would be happy to answer.

Any Questions?
ppy
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