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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейската комисия – Генерална дирекция „Заетост, 
социални въпроси и включване”, бюджетна линия 04.03.03.03

насърчаването на прякото участие може да бъде 
конкурентна стратегия за всяко предприятие, като 
допринася за икономическото възстановяване в рамките 
на ес и повишава конкурентоспособността на европейските 
предприятия на световния пазар, чрез намаляване на 
производствените разходи, което ще позволи повече 
иновации и ще допринесе за по-голямо удовлетворение 
от положения труд и повишена ангажираност сред 
служителите.

в контекста на финансовата и икономическа криза и 
необходимостта от устойчив растеж в европейските 
икономики е необходимо да се обмисли как трябва 
да изглеждат необходимите устойчиви форми на 
корпоративно управление и участие на служителите и 
да се разгледа каква е ролята, която прякото участие 
може да има в този процес. увеличават се призивите 
за по-”отговорен капитализъм” и преминаване към по-
дългосрочни и устойчиви корпоративни форми. доброто 
корпоративно управление изисква по-ефективно участие 
на работниците, тъй като компаниите са социални 
организации и служителите са заинтересовани страни с 
най-голяма роля по отношение на дългосрочния успех на 
предприятията. 

Бенефициенти по проекта

конфедерация на независимите 
синдикати в българия - кнсб

българска стопанска камара

Фондация джузепе ди виторио - FDV, 
италия

институт за развитие на работниците – 
IDEAS, ирландия

конфедерация на кипърските 
работници – SEK, кипър

варшавски икономически институт - 
SGH, полша

кралски колеж холуай и бедфорд,  
RHBNC, великобритания
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цели на проекта очаквани резултати целева група и Бенефициенти

• Да се направи изследване на тенденциите в прякото 
работническо участие в шест страни-членки на еС (България, 
кипър, полша, ирландия, италия и великобритания) и да се 
определят основните сектори, форми, механизми и фирмени 
разпоредби (или по-широки), ако има такива;

• Да се определят приликите и разликите в подходите и 
практиките на прякото работническо участие в страните по 
проекта;

• Да се проучат и анализират взаимовръзките между формите 
на пряко участие и другите форми на представителство и 
участие на работниците и служителите и индустриалните 
отношения на ниво предприятие;

• Да се анализира въздействието на прякото работническо 
участие върху стратегиите на компаниите, ефективността 
и устойчивостта, производителността на труда, социалните 
въпроси, трудовите отношения, условията на труд, 
развитието на човешките ресурси;

• Да се проучи до каква степен прякото участие може да 
улесни развитието на по-ефективни форми на регулиране 
на взаимоотношенията със заинтересованите страни и да 
допринесе към по-устойчиви корпоративни форми;

• Да повиши капацитета, знанията и уменията на 
синдикалните/работническите представители, мениджъри 
и работодатели, както и тези на работниците/служителите 
за използването на системи или практики на пряко участие, 
с цел засилване на по-добрата интеграция между прякото 
работническо участие и съществуващите системи на 
индустриални отношения и да подобри действието на тези 
механизми за защитата на работническите и синдикални 
права в предприятията;

• Да се разпространят резултатите от научните изследвания 
и примери на добри практики сред представители на 
работодателите и синдикатите, с цел насърчаване на 
прилагането на модели на пряко участие в съответствие с 
правата на работниците и подобряване на съществуващия 
социален диалог на ниво предприятие;

• Да се разработят идеи за създаване и подобряване на 
националните правни разпоредби, които се отнасят до 
прилагането на пряко участие и са свързани с укрепването 
на правата на работниците/служителите и на процеса на 
индустриалните отношения;

• Да се формулират идеи за инициативи на равнище еС 
(рамкови споразумения, политики и т.н.), за насърчаване 
на добрите практики на прякото работническо участие, 
свързани и с баланса на интереси между работодателите и 
работниците.

1. осъществено изследване на съществуващата 
литература, предишни анализи и изследвания, свързани 
с: тенденциите в прякото работническо участие в 6 
страни-членки на еС; да се дефинират приликите и 
разликите в подходите и практиките, свързани с прякото 
участие и се осъществи анализ на взаимовръзките 
между формите на пряко участие и другите форми на 
представителство на работниците и служителите и 
индустриалните отношения на ниво предприятие;

2. Събрани и обработени данни на национално ниво за 
процесите, отбелязани в целите на проекта и подготвени 
национални доклади  във всяка страна-партньор по 
проекта;

3. организирани и проведени 6 национални семинара във 
всяка страна-партньор за изграждане на капацитет, 
знания и умения, обмен на опит, дефиниране на 
препоръки за подобряване на работническото участие в 
предприятията;

4. организирани и проведени три европейски семинари за 
обмен на опит и информация, и намиране на решения по 
въпросите, които са обект на изследване;

5. разработен, публикуван и преведен на езиците на 
страните партньори на европейски сравнителен доклад 
за въздействието на прякото работническо участие 
върху темите, дефинирани в целите на проекта, на базата 
на резултатите от националните изследвания и обмена 
на опит и добри практики;

6. организирана и проведена заключителна конференция 
по проекта за представяне на резултатите от 
изследванията, за разпространяване на знанията и 
добрите практики;

7. уеб-страница на проекта, която да се превърне в 
платформа на всички заинтересовани страни по темите 
информиране, консултиране и пряко работническо 
участие; 

8. Създадена мрежа за обмен на опит между страните 
партньори и всички заинтересовани страни

• представители на работниците и служителите, 
синдикални представители на ниво 
предприятие, независимо дали участват или не 
в специализираните органи за информиране и 
консултиране (включително еРс);

• синдикални представители на национално, 
отраслово и регионално равнище;

• Работодатели или техни представители на 
национално, отраслово, регионално ниво и ниво 
предприятие;

• Работници/служители и работодатели от 
изследваните компании в рамките на проекта


