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Анализиране участието на работниците в минната промишленост в 

България в процеса на вземане на решения, изправени пред структурни 

промени в сектора. 

Съществуват директиви, които са транспонирани във вътрешното 

законодателство в България и имат за цел да установят правила, приложими в 

правото на участие на работниците в минния сектор: 

1. Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на 

Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица: 

Уставът на европейското акционерно дружество, приет с Регламент (ЕО) № 

2157/2001 на Съвета, беше допълнен с директива, установяваща правила за 

участието на работниците и служителите в решенията, засягащи 

стратегическото развитие на дружеството.  

2. Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на 

Европейското кооперативно дружество (Регламент (ЕО) № 1435/2003 на 

Съвета) относно участието на работниците и служителите: тази директива 

установява правила относно механизмите, които следва да бъдат предвидени в 

Европейските кооперативни дружества, за да се осигури възможността на 

представителите на работниците и служителите да упражняват влияние върху 

управлението на предприятието.  

3. Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 

2004 г. относно предложенията за поглъщане, съгласно която на работниците и 

служителите на съответните дружества или на техните представители следва да 

бъде предоставена възможност да изразят своите виждания относно 

предвидимите последици от такова предложение за заетостта;  

4. Директива 2002/14/EО е първата директива на ЕС, която установява общо 

изискване за информиране и консултиране на работниците и служителите в 

предприятията; изискване, което е основният стълб на Европейския модел на 

представителство на интересите на работниците. 

    Според Директивата съществува необходимост от: 

 - засилване на диалога и насърчаване на взаимното доверие в рамките на 

самите предприятия, за да се подобри възможността за 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;  
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- да се информират работниците или служителите относно 

необходимостта от адаптиране; 

 - да се подобрят възможностите на работниците или служителите да 

предприемат мерки и действия за увеличаване на тяхната 

конкурентноспособност на пазара на труда;   

         - да се насърчава участието на работниците и служителите във 

функционирането и бъдещето на предприятието и  в увеличаването на неговата 

конкурентноспособност;  

В България ролята на законодателството е значителна, но има натиск от 

страна на работодателите за промяна на законодателството в сферата на труда - 

за либерализирането му. 

 Промените в нормативната уредба (2011 г.), главно в Кодекса на труда 

засягат предимно тристранното сътрудничество, представителността на 

синдикалните и работодателски организации на национално равнище и обхвата 

на колективните трудови договори в отраслите и браншовете. Освен това, 

правото за избор на представители по информиране и консултиране се 

разпростира и за организации с 50 и повече заети, които използват и временни 

работници. 

 Колективното трудово договаряне е основен механизъм за социален 

диалог между работодатели и синдикати. Съществуват няколко модела на 

участие на работници и служители в управлението, които действат в зависимост 

от правните уредби, структурата на икономиката, системите на управление на 

предприятията, синдикалното движение, силата на традициите, състоянието и 

институционализирането на индустриалните отношения и социалния диалог.  

 Характерно за системите за информиране и консултиране, действащи 

паралелно или свързано с процеса на колективно трудово договаряне, е че освен 

правото на информиране и консултиране, работниците и служителите в 

предприятията и фирмите, чрез техните избрани представители, имат право и 

на съвместно вземане на решения с мениджмънта, достигащо в няоки случаи до 

представителство в управителните органи на фирмата. Направленията, в които 

представителите на работниците и служителите упражняват правата си по 

участие са: решенията по политиката на общото развитие на фирмата; решения 

от финансово-икономически характер; решения с технологически характер; 

решения, свързани с проблемите на заетостта и социални въпроси. 

 Процесите на информиране и консултиране в предприятията 

продължават да се развиват сравнително бавно. В някои от 

отрасловите/браншови колективни трудови договори, както и в редица КТД на 

равнище предприятие са търсени възможности за допълнително уреждане на 
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практиките по информиране и консултиране, въпреки че в някои случаи, 

особено в отрасловите /браншови колективни трудови договори има симптоми 

за известни отклонения или заобикаляне на изискванията на нормативната 

уредба. В същото време наличието на такива клаузи обаче е условие за по-

широкото използване на практиките по информиране и консултиране, по-

доброто интегриране на синдикатите в тях и по-лесното им приемане и 

използване, особено от синдикалните организации в предприятията. Като цяло 

процесите на информиране и консултиране все още недостатъчно се използват 

за целите на колективните преговори и договаряне. 

Необходимите инструменти за реализацията на участие на работниците в 

България трябва да бъдат: 

- условия за социален диалог 

- зачитането на основополагащите принципи и правото на сдружаване и 

колективно договаряне 

-  наличие на благоприятна среда за индустриалните отношения, както и 

зачитане на ролята на социалните партньори  

- съществената роля на социалните партньори за стабилното икономическо 

и социално развитие  

- укрепването на ролята на международното сътрудничество в областта на 

премахване на бедността, насърчаване на пълната заетост и достойния 

труд 

-  правителствата и представителите на работниците и работодателите да 

могат свободно и открито да обменят своите идеи и опит, като насърчават 

трайните механизми за диалог и изграждането на консенсус 

- конкретни инструменти в области като безопасността и здравето при 

работа. 

 

В България Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ 

е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България 

/КНСБ/ и член на IndustriALL Europen Trade Union  и на IndustriALL Global 

Union. 

През 1992 г. е подписан първия Отраслови /Браншов/ колективен трудов 

договор с Българска минно-геоложка камара, като досега няма прекъсване на 

неговото действие. Това е изградена традиция между социалните партньори в 

минно-добивния бранш и е със срок на действие две години. 

Отрасловия /Браншовия/ колективен трудов договор урежда въпросите на 

трудовите и осигурителни отношения - доходите, трудовата заетост, 
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социалното обслужване, условията на труд, социалното партньорство и всички 

други въпроси, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.  

Съдържанието на Отрасловия /Браншовия/ колективен трудов договор е 

приложим само за работниците и служителите - членове на синдикатите - 

страна по договора, и работодателите в дружествата, членове на Българска 

минно-геоложка камара от геолого-проучването, добива и преработката на 

всички видове енергийни ресурси, минерални, рудни и нерудни суровини, 

добива и преработката на каолинови и кварцови пясъци, добива и преработката 

на нефт и газ, скално-облицовъчни материали, добива на инертни материали, 

минното и тунелно строителство, обслужващите отрасъла специализирани 

ремонтни, транспортни, научно - изследователски, проектантски и други 

институти и предприятия. 

 Добивът на въглища силно зависи от работата на топлоцентралите и 

консумацията на електроенергия в страната и за износ и непрекъснато създава 

на производителите проблеми в ежедневната им работа и несигурност в 

бъдещето. 

 Налице са добри практики, както в ЕС, така и в България, които могат и 

следва да се прилагат и непрекъснато усъвършенстват за постигане на 

устойчиво развитие на минната индустрия. 

 Разработена е Национална стратегия за развитие на минната индустрия, 

която има за цел устойчиво развитие на отрасъла, чрез осигуряване на 

балансиран икономически, социално и екологично отговорен подход към 

проучването, добива и преработката на подземни богатства в Република 

България. Постигането на тази цел изисква създаване на прозрачна регулаторна 

и фискална среда, както и на достъпна и ефективна институционална среда.  

  Минната индустрия в Република България е структуро-определящ 

отрасъл и един от основните двигатели на държавната икономика, чрез 

повишаване на потреблението на суровини от вътрешния пазар и производство 

на крайни продукти с висока добавена стойности. Минната индустрия се 

развива чрез ефективно, комплексно и дългосрочно оползотворяване на 

подземните богатства, в съответствие с изискванията за устойчиво развитие, 

обхващащо трите аспекта: икономически, екологичен - зелена минна 

индустрия, социален - корпоративна социална отговорност. 

 Минният бранш се развива в динамична среда, изискваща адекватни и 

навременни политически решения. Поради тази причина се предвижда 

изпълнението на заложените в Националната стратегия цели и приоритети да 

бъдат наблюдавани с оглед идентифициране на нужда от промени както в 

предвидените механизми, така и в законодателната база. Наблюдението ще се 
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осъществява въз основа на количествени и качествени показатели, включващи 

геоложки, икономически, екологични и социални индикатори при прилагане на 

Стратегията. 

 Принципите на устойчивото развитие трябва да бъдат заложени в 

стратегията за минната индустрия и да бъдат отразени в новия законопроект. Те 

са общи за държавата във всяко едно отношение и трябва да има 

синхронизиране на национално ниво. 

 За устойчивото развитие в минния сектор предпоставка е 

конструктивният диалог между всички заинтересовани страни - бизнеса, 

правителството и неправителствените организации.  

 Минният отрасъл е коренно различен от други отрасли, тъй като при него 

нищо не може да се реши в един годишен цикъл. 

 Въгледобивът е подотрасъла, който продължава да бъде гръбнакът на 

българската електроенергетика в лицето на модернизиращата се „Мини 

Марица-изток“ ЕАД, което работи от 65 години, а геоложките запаси са за близо 

1.8 млрд.тона. Това означава, че още 60 години мините могат да осигуряват 

светлина и топлина на домовете ни. В глобален план подотрасъл „Въгледобив“ 

е подложен на натиск от екологични организации и международни институции. 

Прилагането на емисионните нива, свързани с предложените най-добри 

налични техники, засяга най-големия съществуващ национален енергиен 

ресурс – Източно-Маришкия басейн на лигнитни въглища, от който България 

добива 45% от произвежданата в страната електроенергия. 

 Страната ни неизменно подкрепя и следва политиките на ЕС в областта 

на околната среда. През последните години бяха вложени огромни средства във 

всички сектори за намаляване на вредните емисии, но един внезапен срив във 

въглищната енергетика би предизвикал проблем с непредвидими последствия 

за България, както в социален план, така и от гледна точка на енергийната 

сигурност на страната и региона. 

 Инструментът за най-добри налични техники несъмнено предлага 

възможност за разпространяване на най-добрите постижения за опазване на 

околната среда и прилагане на усъвършенствани норми за ограничаване на 

вредните емисии, но тази политика следва да бъде продължена, като се държи 

сметка за съизмеримостта на разходите и ползите за околната среда, какъвто е 

духа на европейските директиви в тази област. 

Ето защо, дейността на ръководството на Федерацията и синдикалните 

организации във въгледобивното предприятие е насочена в защита на 

българската енергетика и въгледобив от невъзможни за изпълнение пределни 

нива на емисии – силно завишени на които централите ни няма да могат да ги 
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изпълнят и са необходими огромни инвестиции. Заради Регламента на ЕК за 

Големите горивни инсталации българската енергетика е в опасност. Нещо 

повече – поставя пред риск националната сигурност на страната, част от която 

е енергийната независимост, която в момента осигурява добива на местни 

лигнитни въглища.  

 В края на 2019г. Европейската комисия представи Европейската зелена 

сделка и план за редица законодателни инициативи, насочени към постигане на 

климатично неутрална икономика през 2050г. 

Виждаме, че на национално ниво редица страни-членки предприемат 

действия за защита на своите интереси, но дори и големите страни не могат да 

бъдат сами в тази борба. Затова е важно да се търсят съмишленици за постигане 

на национални цели, които водят до развитие и повишен жизнен стандарт без 

икономически сътресения, свързани с трудно изпълними климатични амбиции 

при преход към нисковъглеродна икономика. 

Националните позиции на страни със сходни на нашите проблеми – 

Полша и Чехия, ясно показват намерението им за водене на преговори за 

постигане на максимална финансова подкрепа при реализация на проекти с 

нисък въглероден отпечатък, включително: 

- развитие на „зелена инфраструктура“ и насърчаване на чистата мобилност;  

- обновяване на сгради; 

- увеличаване на енергийната ефективност;  

- насърчаване на енергийните източници, които ще улеснят постигането на 

неутралност по отношение на климата до 2050 г.;  

- насърчаване на съвместните научни изследвания и иновациите в областта на 

технологиите с ниски емисии; 

- насърчаване на кръговата икономика и на климатично отговорните 

обществени поръчки. 

Ролята на Изпълнителната власт се разглежда като ключова за 

осигуряване на ефективност и ефикасност на предприеманите стъпки, поради 

което на този етап е важно да се съгласуват принципните въпроси на общата 

национална политика по Зелената сделка: 

- Кои са секторите и структуро-определящите предприятия, които се намират в 

риск за затваряне поради нисковъглеродния преход или поради пандемичната 

обстановка? 

- Кои са краткосрочните мерки, които произтичат от приетите вече национални 

планове и програми, които следва да се осъществяват в периода до 2025 година? 

- Какви са финансовите механизми на разположение за осъществяване на 

краткосрочните мерки? 



 

7 
 

- Кои са водещите звена за планиране и прилагане на конкретните мерки на 

регионално и секторно ниво и имат ли готовност за осъществяване на 

очакваните задачи? 

В случай на преструктуриране чрез нови инвестиции – въвеждане на нови 

технологии и/или извеждане от експлоатация на дейности и производства ( 

частично или изцяло), последствията за хората, работещи в минния отрасъл ще 

бъде драстично увеличаване процентът на хората без алтернатива за друга 

работа в региона и в България със същата професия, и също така би се увеличил 

драстично процентът на хората, които ще търсят работа в чужбина със същата 

или подобна професия. 

Ако се наложи, поради новите екологични изисквания, дружествата в 

даден момент да преустановят своята дейност, това ще рефлектира и върху 

икономиката и безработицата в района, тъй като работят хора от пет области. 

Поради високата квалификация на голяма част от работниците и 

служителите в дружествата, една голяма част от тях, особено по-младите и тези 

на средна възраст, ще бъдат принудени да търсят своята реализация в чужбина, 

заедно със своите семейства поради липса на сродни предприятия в региона и 

страната, които да отговарят на тяхната квалификация и образование. Една 

малка част от работниците и служителите биха намерили алтернативна работа 

в други сродни предприятия в страната, отговаряща на образованието и 

квалификацията. Друга част биха били принудени да се преквалифицират за 

друг вид работа в региона и страната. 

При всички случаи обаче, най-тежка би била картината от демографска 

гледна точка, тъй като една голяма част от тези хора ще предпочетат да се 

реализират в чужбина, на базата на своята квалификация и образование, заедно 

със своите семейства, ако не успеят да намерят подходяща алтернатива в 

България.  

Не на последно място, голяма част от работниците и служителите ще 

бъдат принудени, при тази ситуация, да търсят алтернатива извън пазара на 

труда в България и заради кредитите, които те са изплащали до този момент 

редовно и затрудненията, които биха изпитали при погасяването им за в 

бъдеще. 

Политиките на декарбонизация имат много отчетлив ефект върху 

българската индустрия, особено върху енергоемките отрасли, които могат да 

бъдат поставени едновременно върху регулативен натиск посредством новото 

законодателство, както и на риска от по-високи цени на електроенергията. 

Всичко това налага да се разработят конкретни предложения за мерки, 

които да намалят негативното социално въздействие. Не може да има 
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Европейска зелена сделка без национални, регионални и фирмени 

индустриални отношения между социалните партньори. 

През м. Юни в България между Правителството и социалните партньори, 

национално представителните организации на работодателите и на 

работниците и служителите е сключено 2-годишно Национално тристранно 

споразумение. Чрез споразумението се цели да се обезпечат постигане на 

изпълнението на конкретни мерки и политики, залегнали в него. Разработените 

секторни мерки в рамките на Националното тристранно споразумение са добра 

база за развитие на целенасочена национална програма за действия, но е 

необходимо допълване на предвидените мерки, така че да се постигне висока 

степен на усвояване на целево финансиране от ЕС. Усилията трябва да се 

насочат към онези възможности, които водят до разкриване на нови работни 

места, повишаване конкурентноспособността на предприятията, утвърждаване 

на вериги на доставки с високо национално участие. 

В рамките на Националното тристранно споразумение специално 

внимание е отделено на въглищните региони и необходимостта от планиране 

на пакети от социални мерки за гарантиране на плавен и справедлив преход. 

Проведените по инициатива на синдикалните организации браншови 

съвети в редица сектори показват сходимост в предлаганите мерки за 

икономическо възстановяване, което върви паралелно с дългосрочните цели на 

климатичните политики и подобряване на околната среда. Въпросите за 

осъществяване на преход (затваряне на работещи производства и създаване на 

нови), както и за социалната цена на този преход (освобождаване на заети лица 

в традиционни дейности и преквалификация), будят безпокойство на 

национално и секторно ниво. 

 


