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ЧАСТ І  

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ:  

 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ЗАКОНОДАТЕНА РАМКА



Какво представляват европейските работнически съвети? 

Европейските работнически съвети (ЕРС) са органи, представляващи  

работниците и служителите на дадена компания на европейско ниво. Чрез тях 

работниците и служителите се информират и консултират от ръководството за 

напредъка на бизнеса и за всяко важно решение на европейско ниво, което 

може да повлияе на тяхната заетост или условията на труд. 

Съставът и функционирането на всеки европейски работнически съвет се 

адаптират към специфичната ситуация на компанията чрез подписано 

Споразумение между ръководството и представители на работниците от 

различните участващи страни.  

Какво означава представителство на работното място на 

транснационално ниво? 

Европейската комисия насърчава представителството на работното място чрез 

избрани представители на служителите не само на национално, но и на 

транснационално ниво. През 1994 г. европейската Комисията прие директива за 

създаване на европейски работнически съвет или подобни структури с цел 

информиране и консултиране на служители във фирмите които работят на 

ниво ЕС (Европейска комисия 1994 г.).  

Директивата е приложима за Европейски мултинационални предприятия и 

групи от мултинационални предприятия, които: 

 имат най – малко 1000 служители; 

 най-малко 150 служители в поне 2 държави-членки на ЕС.  

Директивата цели да спомогне за осигуряването на пряка комуникация и 

информационен поток към и от висшето ръководство за работници в големи 

мултинационални компании в цяла Европа. 

Местоположението на централата на мултинационална компания или група 

предприятия няма влияние върху прилагането на Директивата за европейските 

работнически съвети. Дори ако главният щаб на компанията е извън ЕС, стига 

компанията да има 1000 служители в ЕС и поне 150 в две или повече държави-

членки на ЕС, Директивата за европейските работнически съвети все още се 

прилага. Всъщност много компании, регистрирани например в САЩ или 



Япония, отговарят на горните критерии и по този начин са обхванати от 

Директивата за европейските работнически съвети. 

На графиката по-долу може да си види разпределението на европейските 

работнически съвети, според местоположението на централния офис на 

компанията. 

Източник: ЕСИ http://www.worker-participation.eu/ 

С каква цел са създадени ЕРС? 

Европейските работнически съвети са постоянни органи за работническо 

представителство на ниво предприятие, които улесняват процеса на 

информиране и консултиране, фокусирани върху транснционалните въпроси. 

Като резултат от създаването на единния европейски пазар, те допълват 

националните системи за информиране и консултиране. 

Около 10 милиона работници в целия ЕС имат право на информация и 

консултации относно решенията на компанията на европейско ниво чрез своите 

ЕРС. 

История на създаването на ЕРС? 

Ако искаме да проследим откъде идва началото на създаването на 

Европейските работнически съвети, трябва да се върнем в началото на 80-те 

години. Тогава се появяват първите форми и на транснационално работническо 

представителство. Това са главно френски групи на работнически съвети, в 



които те вече имат такива национални структури и започват да приобщават 

участници и от други страни. 

Първите в тази сфера са френски компании, които и сега имат европейски 

работнически съвети, като като Saint-Gobain, Pechiney или Rhône-Poulenc. 

Първите официални европейски работнически съвети, преди съществуването 

на законодателство в сферата са договорени от Европейската федерация на 

металоработниците, сега трансформирана в IndustriAll.  

През 1994 г. е публикувана първата Директива, която представлява 

европейската рамка за дейността на европейските работнически съвети. Следва 

двугодишен период за транспониране на тази европейска директива в 

националното законодателство. 

За периода 1994 – 1996 г. са създадени 500 нови европейски работнически 

съвети. 

Каква е законодателната рамка? 

Без директивата, регламентираща дейността на Европейските работнически 

съвети, те биха съществували само на доброволни начала, със значително по-

малък брой на фирми и представители на работниците. Европейските 

работнически съвети се регулират от 2 европейски директиви. 

 Първата директива за създаването и дейността на ЕРС е приета през 1994 

г. (94/45/EC), а  

 ревизирана директива е приета през 2009 г. (2009/38/EC). 

Възможността за създаване на ЕРС е въведена за първи път през септември 1994 

г. с Директива 94/45/ЕО, което изисква предприятия и групи от предприятия, 

извършващи дейност в повече от една държава-членка да информират и 

консултират представителите на своите служители, засегнати от техните 

решения и цели и следователно да се подобри диалогът между ръководството и 

работниците. 

Целта на директивата е да се усъвършенства правото на информиране и 

консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно 

измерение и групи предприятия с общностно измерение. 



Европейските директиви не са закони, които автоматично се прилагат за 

граждани или компании. Тези директиви трябва да бъдат транспонирани в 

националното законодателство във всички страни от Европейския съюз и 

Европейското икономическо пространство. 

Съвет: Ако искате наистина да разберете кой вид законодателство се прилага 

конкретно за вашия Европейски работнически съвет, трябва да знаете какъв е 

референтният закон, действащ в държавата – членка на централа на вашата 

компания. 

Какво представлява Специалната група за преговори 

(СГП)? 

След като намерението за създаване на ЕРС е заявено, Директивата за ЕРС 

(2009/38/ЕО) предвижда, че трябва да се създаде Специална група за 

преговори за договаряне на Споразумението, което ще служи като основа за 

бъдещата работа на ЕРС. Директивата за ЕРС също така предоставя редица 

насоки по отношение на това как членовете на СГП трябва да бъдат избирани 

или назначавани. 

Основната цел на СГП е да преговаря с централното ръководство относно 

обхвата, състава, функциите и мандата на бъдещия Европейски работнически 

съвет.  

Директивата постановява, че на членовете на СГП трябва да се даде възможност 

и необходимите средства за комуникация (например преводачи, обучение). 

Разходите, свързани с преговорите, се поемат от Централното управление. 

Как се избират членовете на специалната група за 

преговори (СГП)? 

Процедурите за избор на членове на СГП се определят от националните закони 

за транспониране на държавата-членка, в която съответният член ще бъде 

избран. Тези процедури може да се различават във всяка държава-членка.  

СГП трябва да има минимум трима и може да има максимален брой членове, 

равен на броя на държавите-членки, в които компанията е активна (скорошно 

техническо изменение на Директивата за европейските работнически съвети, 



приета на 20 ноември 2006 г. от Европейската комисия, ДИРЕКТИВА НА 

СЪВЕТА 2006 г. /109/ЕО), по отношение на факта, че: 

 всяка държава-членка, в която дадено дружество има дъщерно 

дружество, трябва да има поне един член, и 

 има допълнителни членове пропорционално на броя на служителите, 

работещи в предприятията в рамките на една държава на дейност. 

Задължително е да се информира централното и местното ръководство за 

състава на СГП. 

Каква е целта на преговорите между СГП и управлението 

на компанията? 

Целта на преговорите с ЕРС е да се изготви споразумение за осъществяване 

на дейността на ЕРС в компанията и относно практиките, свързани с това. 

Раздел 26 от Закона за ЕРС определя ключа въпроси, които трябва да бъдат 

уредени в споразумението.  

  



 

ЧАСТ ІІ 

СТАТИСТИКА 
  



Европейските работнически съвети днес 

През 2016 г. Европейският синдикален институт (ETUI) изчисли, че 

мултинационалните компании с  европейски работнически съвет представляват 

над 17 милиона служители. През 2020 г. те са около 1 200 (в сравнение с 62 в 

1994), с 18 000 отделни представители в тези Европейски работнически съвети, 

които се срещат поне веднъж годишно, за да обсъдят транснационални въпроси 

в техните компании. 

Разпределение на ЕРС по държави 

 

Източник: ЕСИ http://www.worker-participation.eu/ 

 

Видно от графиката по – горе страната с най-много, най-голям брой активни 

европейски работнически съвети е Германия, с близо 250 от тези органи със 

седалище в Германия. Страната номер две с активни европейски работнически 

съвети са Съединените американски щати. Американските компании от САЩ за 

дейността си в Европа създават такъв eвропейски работнически съвет. 

На трето място е Франция, на четвърто място Обединеното кралство и номер 

пет е Белгия. Има няколко други държави, далеч извън Европейския съюз, като 

например: Саудитска Арабия или Япония, които имат европейски работнически 

съвети. 

 

https://www.etui.org/


Разпределение на работническите съвети по сектор на дейност 

 

Източник: ЕСИ http://www.worker-participation.eu/ 

Къде е България? 

Европейската директива, регламентираща дейността на ЕРС е транспонирана и 

в българското законодателство.  

Законодателна рамка: 

1. Кодекс на труда чл. 157 и 333 - уреждат някои права, с които се ползват 

членовете на ЕРС (право на отпуск за заседания на ЕРС и защита срещу 

уволнение). Затвърждаването на някои ключови права в Кодекса на 

труда трябва да се разглежда като положителен елемент, тъй като той 

предоставя права на ЕРС на по-високо ниво от това, регламентирано само 

в транспонираната Директива. 

2. „Закон за информиране и консултиране на работниците и 

служителите в многонационални предприятия, групи 

предприятия и европейски дружества“ /Обн., ДВ, бр. 57 от 

14.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за 

присъединяване на Република България към Европейския съюз/. СГП 

трябва да има минимум 3 членове, но не е определен максимум (чл. 6). 

Право на подготвително заседание преди пленарна сесия на ЕРС е 



гарантирано в чл.11 Законът определя и процедура за продължаване на 

споразумението за ЕРС в случай на изтичане (чл.10). В СГП се допуска 

един допълнителен член за България за всеки 25% от работната сила, 

заета в България. 

3. Закон за изменение и допълнение на закона за информиране и 

консултиране с работниците и служителите в многонационални 

предприятия, групи предприятия и европейски дружества - Указ № 55 на 

основание чл. 98 т. 4 от Конституцията на Република България (виж 

също http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/9868) 

Как може да се определи дали една компания/група 

компании отговаря на критериите по отношение на броя 

на служителите? 

За да се провери дали дадено дружество отговаря на критериите, определени в 

Директива 94/45, трябва да се уверим, че това дружество е активно в поне две 

държави-членки на ЕС/ЕИП.  

Второ, трябва да се провери съответствието с дадените прагове на служителите. 

Всички предписани прагове на заетите лица трябва да се основават на средния 

брой служители, включително работниците на непълно работно време, наети 

през предходните две години. Методите за изчисляване трябва да са в 

съответствие с националното законодателство и/или практика. 

  



ЧАСТ ІІІ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ В 
ПРАКТИКАТА  



Как се създава Европейски работнически съвет? 

Не всяка мултинационална компания е задължена да създаде ЕРС; важат 

определени правила. В допълнение, една компания трябва да поеме 

инициативата за създаване на ЕРС, след като служителите й са поискали 

официално това. 

Първата стъпка в създаването на ЕРС включва преговори между специалната 

група за преговори и ръководството на компанията. Преговорите могат да бъдат 

инициирани или от ръководството (по-рядко), или по писмено искане на най-

малко 100 служители или техни представители от най-малко две предприятия 

или клонове на компанията в поне две държави-членки. 

В случай, че служители или техни представители подадат искане до 

ръководството за започване на преговори, е необходимо работниците да 

получат информация за броя на служителите и предприятията на компанията, 

извършващи дейност в други държави-членки. Ръководството е длъжно да 

предостави такава информация на служителите или техните представители без 

ненужно забавяне и не може да откаже да изпълни това задължение, като 

заяви, че няма достъп до тези данни. 

Защитени ли са членовете на ЕРС по някакъв начин от 

закона при изпълнение на функциите си? 

Да, всички членове на ЕРС, както и членовете на специалната група за 

преговори, се ползват със същата закрила като членовете на синдикатите в 

своите страни (държавите, които представляват). 

Колко често трябва да се събират ЕРС? 

Директивата за ЕРС, в „Допълнителни изисквания“ гласи, че „ЕРС има право да 

се среща с централното ръководство веднъж годишно, за да бъде информиран и 

консултиран въз основа на доклад, изготвен от централното ръководство“. Тази 

разпоредба посочва нормална честота на срещите (при изключителни 

обстоятелства ЕРС трябва да заседава по-често). 

Въпреки факта, че Директива 94/45 говори само за една среща, това трябва да 

се разглежда единствено като минимален стандарт. Много изследвания 



показват, че една сесия на ЕРС годишно е недостатъчна, за да може този орган 

да функционира ефективно. Връзката между честотата на заседанията на ЕРС и 

нейната ефикасност е ясна: колкото по-често се срещат членовете на ЕРС, 

толкова по-ефективни са те в представляването на интересите на служителите. 

Кое е най – важното да знаем като представители на 

работниците и служителите в европейски работнически 

съвет? 

Европейската директива и местното законодателство създават само рамка, в 

която може да се действа. Тя може да ни насочи кои са различните аспекти, за 

които трябва да преговаряме. Има голяма свобода на ниво компания да 

тълкуваме това по най-добрия възможен начин. Така че това, което наистина 

има значение, най-важният документ, всъщност е нашето Споразумение. Ако 

станете представител в нов европейски работнически съвет, първото нещо, 

което трябва да направите, е да не разглеждате Директивата или националното 

законодателство, а да прочетете Споразумението си.  

Какво може да се договаря от ЕРС? 

В допълнението към Директивата за ЕРС от 2009 г. са изброени темите, по 

които ЕРС трябва да бъде информиран консултиран. 

Информацията на Европейския работнически съвет се отнася по-специално до: 

 структура, икономическо и финансово състояние; 

 вероятно развитие; 

 и производство и продажби на предприятие или група от общностно 

ниво предприятия. 

Информацията и консултациите с европейския работнически съвет се отнасят 

по-специално до: 

 ситуацията и вероятната тенденция на заетостта; 

 инвестиции; 

 съществени промени по отношение на организацията; 

 въвеждане на нови работни методи или производствени процеси; 

 трансфери на производство; 

 сливания, съкращения или закриване на предприятия или важни части 

от тях и 



 колективни съкращения. 

Тези списъци трябва да бъдат включени в тяхната цялост във всяко ново 

споразумение за EРС. В допълнение, списъкът с въпроси, които трябва да бъдат 

разгледани от ЕРС, може да бъде разширен и да включва следното: 

 Здравето и безопасността на работното място; 

 Проблемите на околната среда; 

 Политика за обучение; 

 Корпоративна социална отговорност; 

 Равни възможности. 

Важно е да се отбележи, че тук трябва да бъде обърнато внимание само на 

транснационални въпроси. 

Какво представлява Споразумението? 

Член 6 от Директивата за ЕРС уточнява какво трябва да бъде договорено в 

Споразумението. Това включва: 

 Обхватът на споразумението: кои държави са обхванати от него; 

 Състав на ЕРС/разпределение на местата по държави, клонове на 

компанията и др. Целта е също така да се отрази балансът на работната 

сила (напр. по отношение на пола, категория, вид работа), когато е 

възможно; 

 Мястото, честотата и продължителността на заседанията на ЕРС, 

включително срещите с ръководството, както и вътрешни срещи на 

представителите на служителите и избраната комисия; 

 Продължителност и предоговаряне: начало и продължителност на 

споразумението, договорености за изменение или прекратяване на 

споразумението и процедурата за предоговаряне; 

 Финансовите и материалните ресурси, които да бъдат разпределени на 

ЕРС; 

 Договорености за свързване на процедурите за информация и 

консултации в националните и европейски нива. 

От кого мога да получа подкрепа като представител в ЕРС? 

Помощ в процеса на договаряне на Споразумението можете да поискате от 

външни експерти. Компанията би могла да окаже помощ до един платен 

експерт, но бихте могли да попитате повече, ако намерите допълнителен 

бюджет другаде. Сред тези експерти могат да бъдат и хора, представляващи 

някоя от признатите европейски синдикални федерации. Тук можете да се 



обърнете към синдикатите на национално ниво, ETUC, Европейската 

конфедерация на профсъюзите, към IndustriAll, UNI Europa или EFET. Те имат 

контакти, имат опит, имат модели на споразумения, така че определено могат 

да ви помогнат много с провеждането на добри преговори, достигайки в крайна 

сметка до много полезно споразумение. 

Като представител в европейски работнически съвет имам 

ли право на обучение? 

Като член на СГП имате право на обучение. Можете да се обърнете към 

синдикатите на национално ниво, които често организират обучения, както и 

можете да погледнете на страницата на Европейския синдикален институт 

/ETUI/, който има специална разработена програма за обучение за членовете 

на ЕРС. 

Къде мога да намеря повече информация за 

функционирането на работническите съвети, актуални 

данни и статистика? 

Европейски институции:  

Европейска комисия 

http://ec.europa.eu/index_en.htm  

Директива за ЕРС 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:

EN:PDF 

Синдикати: 

Европейска конфедерация на профсъюзите – ETUC www.etuc.org 

Европейски синдикален институт ETUI: База данни за  действащите 

споразумения в мултинационалните компании в Европа се поддържа от 

Европейския синдикален институт на този електронен адрес: 

http://www.ewcdb.eu/. Там можете да търсите информация по различни 

критерии като сектор, име на компания, като включително можете да намерите 

действащите споразумения в съществуващи ЕРС. 

IndustriAll www.industriall-europe.eu 

Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ  

https://knsb-bg.org/ 

https://www.etuc.org/en
http://www.industriall-union.org/
https://www.uni-europa.org/
https://www.efet.org/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF
http://www.ewcdb.eu/
http://www.industriall-europe.eu/


Заключение: 

Европейските работнически съвети са се доказали като жизненоважни за 

развитието на транснационалните колективни трудови 

правоотношения. В многонационалните дружества, решенията, засягащи 

работници и служители в една държава членка, често се вземат от централното 

ръководство, намиращо се извън тази държава членка. Европейските 

работнически съвети допринасят за създаването на солидарност и полезни 

взаимодействия между работници в различни държави-членки, за обмен на 

добри практики и за изготвянето, разбирането и изпълнението на решения по 

транснационални проблеми, пред които е изправено многонационалното 

дружество.  
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