Strengthening Involvement of representatives of employees
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Укрепване на участието на представителите на
работниците и служителите в системата за
информиране и консултиране.
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ПРАВНА РАМКА - Европейски съюз:

 Директива 2002/14/ЕС, създава общата рамка на системите за
информиране и консултиране в Европейския съюз;
 Директива 94/45/ЕС, за създаване на Европейски Работнически
Съвети;
 Директива 2001/86/ЕО, допълваща Устава на Европейското
търговско дружество по отношение на участието на работниците в
неговото управление;
 Директива на Съвета на Европа 2003/72/ЕО, допълваща Устава
на Европейското кооперативно дружество относно участието на
работниците.

ПРАВНА РАМКА - Европейски съюз – допълващи директиви:

 ДИРЕКТИВА2009/38/ ЕО– за подобряване уредбата на ЕРС;
 ДИРЕКТИВА98/59/ЕО– за случаите на колективни уволнения;
 ДИРЕКТИВА2001/23/ ЕО– в случаите, когато се прехвърлят предприятия
и/или стопански дейности;
 ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕО –за работническото участие в европейското
дружество
 ДИРЕКТИВА 2003/72/ЕО – за работническото участие в европейското
кооперативно предприятие

ПРАВНА РАМКА - България:

Кодекса на труда
Чл7.а.)
 Законът се прилага в предприятия с 50 и повече

работници и служители.
 Както и в организационно и икономически обособени
поделения на предприятия с 20 и повече работници и
служители.

Кодекс на труда
Избор на представители :
 процедура по чл.6 от КТ –правилата за работа на общото
събрание
 Възможност за осъществяване на тези функции от
синдикати.чл7,а., ал.2,
Брои представители:
 3-5 души при предприятие от 50-250 души
 5-9 души при предприятия над 250 души
 1-3 души при организационно и икономически обособени
поделения

Кодекс на труда
Обхват на информирането и консултирането
Задължение на работодателя за информиране и консултиране на
работниците и служителите чл.130в, КТ







Актуални и нови въпроси;
Въпроси свързани със заетостта;
Възможни организационни промени;
Конфиденциалност;
спора да бъде отнесен за решаване от НИПА.

Кодекс на труда
Конкретизация и своевременност на подадената информация
Предоставянето на информация се урежда в споразумение -чл.130г, КТ
 определя съдържанието на информацията и сроковете
 Срокове в които ще се предостави становище
 Срокове - начало, продължителност и край, както и въпросите
предмет на консултациите
 лицата, които ще предоставят информацията
 При не постигане на съгласие имаме уредени сроковете за
предоставяне на различните видове информация - ал.2 на чл.130г,

Работодателя, съгласно КТ е длъжен да предоставя:
 своевременна;
 достоверна;
 разбираема информация, за предприятието.
Информацията се предоставя, както на представителите на
работниците и служителите, така и на синдикатите в
предприятието

Работодателя е длъжен да даде информация и да проведе консултации:
 когато се планира провеждане на масово уволнение;
 при промени в собствеността на предприятието или на части от
него, закупуване на нови мощности, придобиване на други
предприятия или части от тях;
 при промяна в икономическото състояние или в дейността на
предприятието;
 при вземане на предстоящи решения, които могат да доведат до
съществени промени в организацията на работа или в договорните
отношения.

Европейски работнически съвети - Директива 1994/45/EО
Закон за информиране и консултиране с работниците и
служителите в многонационални предприятия, групи
предприятия и европейски дружества
 Информирането и консултирането се осъществяват чрез европейски
работнически съвет или процедура за информиране и консултиране;
 При осъществяване на информирането и консултирането европейският
работнически съвет и синдикалните организации и представителите на
работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда си взаимодействат
в рамките на своята компетентност.

Взаимодействието и съгласуване
 Осъществяването
на
процедурите
за
информиране
и
консултиране се извършва, чрез европейския работнически съвет и
чрез синдикалните организации и представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и се уреждат със
споразумение;
 централен орган за управление на многонационалното предприятие
със седалище в Република България, - осигурява условия и средства
за създаване и функциониране на европейски работнически съвет
или процедура за информиране и консултиране с работниците и
служителите.

Задължение на Централният орган за управление
Централния орган е длъжен да започне преговори за сключване на
споразумение за създаване на европейски работнически съвет или на
процедура за информиране и консултиране с работниците и служителите :
 по своя инициатива;
 по писмено искане от най-малко 100 работници и служители или техни
представители от най-малко две предприятия или два клона в поне две
държави членки.

Осъществяване на информиране и консултиране
 Специален орган за преговори – избира се на общо събрание на
работниците и служителите
 Представители определени от ръководствата на синдикалните
организации
 Представителите по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда.

Преговори за сключване на споразумение
 писмено споразумение между специалния орган за преговори и
централния орган за управление – обхват:
1. За кои предприятия, група предприятия или клоновете на
предприятия се прилага споразумението;
2. съставът на европейския работнически съвет, срокът на мандата,
броят на членовете му, разпределението на местата;
3. функциите и начинът на информиране и консултиране;
4. начинът на взаимодействие и съгласуване на процедурите за
информиране и консултиране;

Писмено споразумение – обхват:
4.мястото на провеждане и периодичността;
5.съставът, начинът на определяне на членовете;
6.финансовите и материалните средства, които се предоставят на
европейския работнически съвет;
7.случаите, при които споразумението може да бъде изменено или
прекратено;
8.датата на влизане в сила и срокът на действието му;
9.други въпроси от взаимен интерес за страните.

Заседание за информиране и консултиране
предмет на обсъждане:
1.
2.
3.
4.
5.

- въпроси

структурата на предприятията или клоновете;
икономическото и финансовото състояние;
очакваното развитие на дейността;
състоянието и възможните тенденции в трудовата заетост;
инвестициите и съществените промени в организацията;

Заседание за информиране и консултиране
предмет на обсъждане:

- въпроси

6. въвеждането на нови методи на работа или производствени
процеси;
7.
прехвърлянето
на
производства,
преобразуването
на
дружествата, намаляването на обема на работа или закриването на
предприятия, клонове или обособени части от тях;
8. предстоящите масови уволнения;
9. други въпроси от взаимен интерес за страните.

Предоставяне на поверителна информация
 Изискване за поверителност –когато има чуствителна информация
която може да увреди законните интереси на предприятията;
 не могат да я разпространяват на останалите работници и служители
и на трети лица;
Отказ за предоставяне
 При сериозно нарушаване функционирането на предприятията;
 Когато е в тяхна вреда

Закона въвежда разпоредбите на:
Директива 94/45/ЕС за създаване на европейски работнически съвет
Директива 2001/86/ЕС на Съвета за допълване на Устава на
европейското дружество по отношение на участието на работниците и
служителите и
Директива 2003/72/ЕС на Съвета за допълване на Устава на
европейското кооперативно дружество по отношение на участието на
работниците и служителите,
Директива (ЕС) 2015/1794 за изменение на директиви 2008/94/ЕО,
2009/38/ЕО и 2002/14/ЕО и на директиви 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО на
Съвета относно морските лица (OB, L 122/28 от 16 май 2009 г.).

БЛААГОДРАЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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