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I. УВОД. Структурни и икономически 
промени, пред които е изправен 
секторът на минната промишленост

 
Съществува силна корелация между съдържанието на парниковите газове (GHG) 
в атмосферата, CO2 и средната температура на земната повърхност, в резултат на кое-
то от доиндустриалните времена до днес средната температура на планетата се е уве-
личила с повече от 1ºC, главно поради изкопаемите горива като енергиен източник. 
Това явление, което е свързано с настоящите ни условия на енергийно снабдяване, 
общо се нарича климатични промени. 

Решението, което сме избрали в борбата срещу климатичните промени е енергийни-
ят преход, който бихме могли да определим като: преход към първични енергийни 
източници, намаляващи емисиите на CO2 в атмосферата.

Тази промяна в използването на енергийните източници предполага от една стра-
на въвеждането на мерки за намалено и  по-ефективно потребление на енергия 
във всички сектори, а от друга страна замяната на конвенционалните енергийни 
източници с  възобновяеми енергии. Ето защо сме изправени пред процес, който 
засяга пряко всички производствени сектори, и особено сектора на минната про-
мишленост, с оглед внедряването на процеса на декарбонизация, който ще обсъдим 
по-подробно по-късно.

Споменатият енергиен преход трябва да се извърши в съответствие с формули, които 
гарантират участието на социалните и икономически субекти, като въпросното учас-
тие е необходимо, за да можем да говорим за социално отговорен енергиен преход, 
или с други думи за: справедлив преход.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА БОРБА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Въпреки че сме поели различни международни задължения, виждаме, че емисиите 
на парникови газове се увеличават и че тази тенденция ще продължи, като до 2030 г. 
тя ще се увеличи с 10,7%, в сравнение с нивата от 2016 г.; ситуацията е още по-сериоз-
на, ако имаме предвид, че големите държави се оттеглят от Парижкото споразумение. 

Има няколко дейности, които Европейският съюз насърчава пряко или в които участва, 
свързани с борбата с климатичните промени; ще дадем кратък преглед на тях в конте-
кста на структурните промени, през които преминава минният сектор:
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• Корпоративна социална отговорност и бизнес устойчивост: Европейски зелен пакт

Започва с насоките на ОИСР от 1976 г. и “доклада Брунтлант” от 1987 г. (Обединените 
нации), а в Европа – със Европейския зелен пакт „Насърчаване на европейска рамка 
за корпоративна социална отговорност“ (Лисабонската среща на върха 2001 г.).

Социалната отговорност предполага стриктно спазване на приложимите законови 
задължения и  посветеността на компаниите на техните групи по интереси и  обще-
ството като цяло, с интегрирането на екологичните проблеми в техния бизнес и отно-
шенията със събеседниците.

От друга страна, устойчивостта е „развитие, което отговаря на нуждите на насто-
ящето, без да се нарушава способността на бъдещите поколения да задоволят 
собствените си нужди“. Накратко, социалната отговорност и  устойчивостта означа-
ват гарантиране на по-добро качество на живот за бъдещите поколения. 

• Парижко споразумение от 12 октомври 2015 г.

Подписано е от 195 държави-членки на Рамковата конвенция на ООН за изменението 
на климата и държавите-членки на ЕС с цел: „Поддържане на повишаването на сред-
ната глобална температура под 2ºC, в сравнение с доиндустриалния период, с уси-
лия за поддържане на повишаването на температурата под 1,5ºC; За да се постигне 
това, бяха определени задълженията за борба с изменението на климата, които вля-
зоха в сила през 2020 г. и които ще бъдат преразглеждани на всеки 5 години.

• Стратегия за климата и енергетиката, или Пакет от мерки 20-20-20

Създадена до 2020 г. със задължителен характер за всички държави-членки, тя се 
стреми да постигне следните цели: намаляване на емисиите на парникови газове 
с 20%, увеличаване на потреблението на енергия от възобновяеми източници на 20%, 
увеличаване на енергийната ефективност с 20%

• Стратегия за климата и енергетиката 2030

Тази стратегия разглежда целите на Пакета 20-20-20 и ги коригира за 2030 г., като от-
чита сценария на Стратегия 2050 г., с допълнително преразглеждане на целите през 
2023 г., със следните задължения:

 » Намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40%, [Проектът на 
европейски закон за климата, изготвен в рамките на Европейския зелен пакт, 
предлага да се увеличи този процент до 55%

 » Постигане на целта от поне 32% дял на възобновяемите енергийни източници 
в общото потребление 

 » Увеличаване енергийната ефективност с поне 27% 
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Всяка държава-членка трябваше да представи своя Национален енергиен и климати-
чен план до края на 2019 г. и да установи дългосрочни национални стратегии за пости-
гане на напредък в нисковъглеродната икономика, като наред с останалото създаде 
и нови възможности за растеж и заетост.

• Стратегия за климатично-неутрална Европа до 2050 г.

Европейската комисия представи стратегията на 28 октомври 2018 г., преди Среща-
та на върха на ООН по климата (COP24), проведена от 2 до 14 декември в Катовице 
(Полша). Тази стратегия потвърждава ангажимента на Европа за водене на глобални 
климатични действия чрез социално справедлив преход.

СТРАТЕГИЯ (ИЛИ ПЛАНОВЕ, Т.Е. ПРОЦЕСИ) ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯТА:  
ЗАКРИВАНЕ НА ВЪГЛИЩНИ МИНИ.

Тя произтича от Решение 2010/787/ЕС на Европейския съвет относно държавната по-
мощ, насочена към закриването на неконкурентни въглищни мини, което насърча-
ва „декарбонизацията“; тоест: „неотменимо“ закриване* (окончателно прекратяване 
на производството и продажбите на въглища) на въглищните мини в периода 2011-
2018 г., когато споменатите субсидии и помощи се премахват. 

Реформите, изпълнени от институциите на Европейската общност, доведоха до това, че 
от 2018 г. цената на въглеродния диоксид в европейската система за търговия с емисии 
рязко се повиши. Тази система е известна като ETS и принуждава всички големи индус-
трии да плащат за емисиите на CO2; която е причина работещите на въглища електро-
централида губят конкурентоспособност, тъй като те трябва да поемат тези плащания.

Отмяната на тези помощни средства и плащането на такси поради емисии на CO2 под-
разбира закриване на мините до 31 декември 2018 г.

Вярно е, че за изпълнението на промяната на енергийния модел се предвижда помощ 
за закриване на мини, която наред с останалото може да се използва за следните неща:

• разходите за социални придобивки, произтичащи от пенсионирането на 
работници, които не са изпълнили законовото изискване за пенсия за старост;

• други извънредни разходи в полза на работници, които са загубили или ще 
загубят работата си;

• изплащане на пенсии и обезщетения извън съществуващите в рамките на 
правната система, в полза на работници, които са загубили или ще загубят 
работата си; 

• разходи, покрити от компании с цел преквалификация на работници, за да се 
улесни търсенето на работа извън въглищния сектор, особено разходите за 
обучение;
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• други обезщетения във връзка със здравното осигуряване на бивши миньори;

• и други разходи за подготвителни работи за закриване на мини; 
административни разходи по закриването; саниране на стари зони за добив и др.

II. Заключения от анализа  
на изследователската фаза относно 
участието на работниците в процеса на 
вземане на решения в техните компании
 

След като установихме, че в минния сектор има структурни и социално-икономиче-
ски промени, ще обобщим заключенията, получени във фазата на изследване, про-
ведена в  рамките на нашия проект Together for efficient representation interests of 
employees of companies in extractive sector, в  който участват организации от седем 
страни (Полша, България, Испания, Сърбия, Македония, Румъния и Литва). Една от це-
лите им беше анализиране на участието на миннодобивните работници във вземане-
то на решения в рамките на техните компании, предвид нисковъглеродната икономи-
ка в добивната промишленост. Въз основа на тези заключения целта е да се създадат 
инструменти, които да подобрят и увеличат участието на работниците. 

Нашата изследователска фаза включваше изготвянето на национални доклади от 
експерти от всяка страна партньор по проекта въз основа на „Въпросник-наръчник“, 
имащ за цел да постигне хомогенизиране на темите, които могат да бъдат разделени 
в три групи:

• Системи за участие на работниците в минния сектор, прилагане на регламентите 
на ЕС и съществуването на специални разпоредби. 

• Въздействието на преструктурирането на минния сектор върху заетостта 
и промишлеността и мерки за постигане на стабилност на работниците 
в минния сектор.

• Ролята на синдикатите в процесите на преструктуриране на минния сектор.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ФАЗА

В обобщение направихме следните заключения:

• Прилагане на европейски регламенти за участие: Всички страни са транспонирали 
регламентите на Европейския съюз за участието на работниците; само Полша 
и Испания имат допълнителни специални разпоредби относно участието. Сърбия 
и Македония приспособяват националното си законодателство към европейското 
законодателство, като включват елементи на европейските регламенти, особено 
по отношение на здравето и безопасността при работа.

Всички държави с  изключение на Македония смятат, че съответните разпоредби 
са достатъчни, за да гарантират участието на работниците, въпреки че Полша 
и Литва смятат, че участието на работници е ниско и не толкова ефективно.

• Системи за участие и органи, отговарящи за неговото прилагане: Във всички 
страни с изключение на Македония системите за информация и консултации 
се използват като инструменти за участие на служителите, въпреки че всяка 
държава ги прилага в зависимост от броя на служителите във фирмата: 
в Испания, минимален брой работници са 6; в Румъния 20; 50 работници в Полша, 
Сърбия, България и Литва.

С изключение на Литва, всички държави признават правото на колективно договаря-
не; в допълнение към правото на стачка (Испания и Сърбия) и правото на институцио-
нално участие (Испания и България).

Участието се осъществява чрез синдикати, а в Полша, Испания, Литва и Сърбия и чрез 
съвети на служителите.  

• Наличие на колективен трудов договор в минния сектор: Всички страни, 
с изключение на Македония, имат специален колективен трудов договор за 
минния сектор: на ниво държава и на ниво компания в Испания и Полша; само на 
ниво държава в Сърбия; на ниво компания в Литва.

• Последици от декарбонизацията и стратегиите за преструктуриране на сектора: 
Процесът на декарбонизация трябва да приключи през 2025 г. в Испания; 2030 г. 
в Сърбия; 2040 г. в Македония; и през 2050 г. в Полша, България, Литва и Румъния. 

Последиците от декарбонизацията са: закриване на компании и загуба на работни места. 

Всички държави имат стратегии за решаване на проблеми, свързани с преструктури-
рането на сектора, а в Испания и България процесът се осъществява чрез тристранни 
споразумения.
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Основните отправни точки на тези стратегии са: нов подход към въгледобивната про-
мишленост (Полша, Сърбия и Литва); и увеличаване на инвестиции в енергийния сек-
тор (Полша, Сърбия, Испания и България).

• Инструменти за смекчаване на последиците от загубата на работни места: 
Всички страни смятат, че обучението и професионалната преквалификация са 
основни елементи за поддържане нивото на заетост на миньорите.

Освен това Полша и Испания избират субсидии и социални помощи, с цел смекчаване 
последиците от загубата на работни места; от друга страна, Сърбия, България, Испа-
ния, Румъния и Литва са по-склонни към възможността за генериране на „зелени“ ра-
ботни места в рамките на нови индустрии.

Допълнително, за да се гарантира личната и социална стабилност на миньорите, се 
предлагат различни варианти: 

 » Субсидии и социална помощ в Полша, Сърбия, Испания и Румъния;

 » Субсидирани ранни пенсии в Испания, Македония, Литва и Румъния;

 » Докато България, вижда като единствен изход за миньорите, изправени пред 
последиците от процеса на декарбонизация, миграцията, т.е. преместването.  

• Имидж и роля на синдикатите: Синдикатите имат затруднения при 
осъществяването на дейността си поради: загуба на престиж, което усложнява 
позицията им като участниците в преговорите с работниците и работодателите 
в Полша и Испания; и поради загуба или малък брой членове в минния сектор 
в Сърбия, Литва, Испания и Полша.

Полша вярва, че участието в  борбата срещу изменението на климата и  преструк-
турирането на сектора е много слабо; Полша и Литва смятат, че ефективността на 
синдикатите при колективното договаряне е неадекватна.0

Въпреки това положение, всички държави, с изключение на Македония, са сключи-
ли споразумения в минния сектор по различни въпроси: заплати, защита на здравето 
при работа, условия на заетост и т.н.
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III. Стратегия  
за участие и социално отговорен 
енергиен реход в сектора на минната 
индустрия

 
СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВЪВ 
ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ТЕХНИТЕ КОМПАНИИ

Когато говорим за Just Transition, трябва да се върнем към времето на канадските 
и американските синдикати, създали този термин през 90-те години, с цел създаване 
инструменти за запазване на работни места, застрашени от промените, причинени 
от екологичната и енергийната криза, и изготвяне на предложения за промяна на ме-
ханизмите за защита на работниците и териториите, засегнати от енергийната криза.

Това, което можем да направим като заключение, е, че справедлив преход не е възмо-
жен без участието на работниците чрез техните представители; това се потвърждава 
и от различни разпоредби или споразумения:

• Парижкото споразумение в преамбюла си изисква участието на работниците: „да 
се вземе предвид императивът на справедлив преход на работната сила“.

• МОТ в своите насоки препоръчва консултации и сътрудничество със 
синдикатите при разработването и прилагането на нисковъглеродни 
политики „с цел справедлив преход към екологично устойчиви икономики 
и общества за всички“.

• В своя Пакет за Енергиен съюз (Energy Union Package) от 2015 г. Европейската 
комисия подчертава значението на ролята на социалните партньори и ги 
призовава да включат енергийния преход в своя социален диалог.

Участието на работниците във вземането на решения в рамките на техните компании, 
наред с другото, се оправдава от факта, че структурните промени, през които секто-
рът преминава, оказват огромно влияние върху трудовия и професионалния живот 
на работниците.
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Характеристики на Just Transition:

За да бъде ефективна Just Transition, тя трябва:

• Да се   реализира чрез тристранен социален диалог: между правителството, 
работодателите и синдикатите. 

• Да   включва специални мерки за подпомагане на засегнатите сектори 
и индустрии. 

• Да има мерки за социална защита за най-уязвимите работници по време 
на процеса на енергиен преход, а именно тези, свързани с преки, непреки 
и индуцирани работни места.

• Да   включва планове за икономическо съживяване на територии, които дават 
приоритет на диверсификацията на икономическите дейности и развитието на 
селските райони, със специален акцент върху подкрепата за жените и младежта.

• Да има планове за обучение и усъвършенстване за нови зелени работни места. 

• Да осигури финансови ресурси от държавния бюджет и зелена (екологична) 
данъчна система

Започвайки от тези характеристики, и за да постигнем справедлив и социално отго-
ворен преход, ние трябва да насърчаваме участието на работниците чрез колективно 
договаряне и да настояваме за по-важна роля на синдикатите в процеса на участието.

НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ 
НА РЕШЕНИЯ В ТЕХНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Европейски регламенти относно правото на работниците да участват 

Правото на участие на работниците в Европейския съюз се основава върху Хартата на 
Общността за основните социални права на работниците от 1989 г. (така наречената 
Социална харта), която подчертава: „желателно е да се насърчава участието на работ-
ниците“, а по-късно и върху Хартата на основните права на Европейския съюз, която 
признава колективното право на участие на работниците, като например: 

• Свобода на събранията и сдруженията, както политически, така и синдикални 
(член 12)

• Правото на информация и консултации с работниците, по въпроси, касаещи 
компанията или определен сектор, което се осъществява чрез представители на 
работници или синдикати (член 27)
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• Правото на преговори и колективно действие на подходящи нива, включително 
правото на стачка (член 28)

Освен това Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) регламенти-
ра всичко, свързано с участието на работниците в процеса на вземане на решения 
чрез системата за информация и консултации, в глава X, относно социалната полити-
ка (членове 151 до 161).

В съответствие с  това, Европейският парламент прие различни директиви и  резолю-
ции с разпоредби, свързани с информацията и консултациите, които изискват на работ-
ниците да се гарантира правото да участват в процеса на вземане на решения в компа-
нии и на работни места, както в местни, така и в международни компании, по различни 
въпроси, включително междусекторни споразумения на социалните партньори.

От тези регламенти се открояват три директиви, свързани с информация и консулта-
ции на национално ниво, които уреждат правото на работниците да бъдат информи-
рани и консултирани от техните работодатели по редица въпроси, свързани с иконо-
мическите резултати и  бъдещите планове за развитие на компаниите, които наред 
с останалото може да имат решаващо въздействие върху заетостта.

• Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли относно колективните уволнения, 
според която в случай на масови съкращения работодателят трябва да започне 
преговори с работници, с цел намиране начин да се избегнат споменатите 
масови съкращения или да се намали броят на съкратените работници 
 
Директивата определя понятие колективно уволнение въз основа на броя на 
съкращенията, въпреки че определението му е оставено на избора на всяка 
държава-членка, а също така урежда задълженията на работодателите (както 
и правата на работниците чрез техните представители) преди споменатите 
уволнения. Задълженията на работодателите и правата на работниците са 
отразени в следното:  

 » Работодателят предоставя на представителите на работниците и служителите 
писмено цялата необходима информация относно плана за уволнение, как-
то следва: причини за уволнението; категории и работници, които ще бъдат 
уволнени; критерии, въз основа на които се определят съкращенията и обез-
щетенията. Цялата тази информация също се предава от работодателя на ком-
петентния публичен орган.

 » Работодателят трябва да се консултира с представители на служителите, за да 
постигне споразумение за избягване или намаляване на съкращенията; тоест, за 
да се смекчат последиците от уволнението чрез прилагане на социални мерки 
за допълнително обучение или преквалификация на уволнени работници
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• Директива 2001/23/ЕО от 12 март относно задължението за информиране на 
работниците в случай на прехвърляне на предприятия и защитата на правата на 
служителите в такива случаи

• Директива 2002/14/ЕО от 11 март за установяване на обща рамка за 
информиране и консултиране на работниците в Европейската общност, 
определяща минимални процедурни правила за защита на тези права, които ще 
анализираме по-късно.

Тези три директиви бяха оценени от Fitness Check от 2013 г., който определи, че те са: 
„подходящи, ефективни и последователни и се допълват взаимно“; въпреки че са за-
белязани някои недостатъци по отношение на тяхното приложение.

Трябва да споменем и Европейския стълб на социалните права, който се състои от 
20 мерки с характер на „задължения“ за всички държави-членки на ЕС, и имат за цел 
да служат като насока за постигане на ефективни социални резултати и ефективна 
политика по заетостта, както и да гарантират по-добро регулиране и прилагането на 
социални права. Този документ предвижда не само правото на работниците да бъдат 
информирани, но и да бъдат консултирани във връзка с този вид бизнес сделки:

всички работници във всеки сектор имат право да бъдат информирани и консулти-
рани по важни за тях въпроси, особено когато става въпрос за трансфери, преструк-
туриране и сливания, както и колективни съкращения, с цел подобряване на защита-
та на работниците в тези ситуации. [Принцип 8]

Прилагане на системата за участие, информация и консултации, съгласно 
Директива 2002/14

Директива 2002/14/ЕО е препоръка за участие на служителите във вземането на ре-
шения и включва информация и консултации като елементи на това участие.

• Информацията се определя като предаване на данни от работодателя на 
представителите на работниците, така че работниците да могат да опознаят 
и анализират определена тема именно когато става въпрос за: кадрова 
политика; заплати и условия на труд; перспективата на сектора, в рамките на 
който компанията работи и т.н.

• Консултацията е обмен на мнения и откриване на диалог между представителите 
на работниците и работодателя; въздейства върху организацията на 
работа и професионалната дейност на работниците и засяга въпроси като: 
реорганизация на работните места, намаляване на работното време, пълно или 
частично преместване на фирми, процес на сливане или придобиване на фирми, 
планове за професионално обучение и др.
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За двете системи е установена обща рамка със следните процедурни правила:

• В кои ситуации се провеждат: Информацията и консултациите се правят, когато 
става въпрос за финансовото състояние на компанията, структура и перспектива 
на заетостта, решения, които могат да доведат до значителни промени 
в организацията на работа или в договорните отношения.

• Информацията и консултациите трябва да се извършват в подходящото време, 
за да се даде възможност за диалог по конкретна тема между работодатели 
и работници

• Съдържание: Информацията, предоставена от работодателя, трябва да даде 
възможност на представителите на работниците да се запознаят с реалната 
ситуация, за да подготвят своя отговор (фаза на консултация) на повдигнатия въпрос

• Участници в процеса: Информацията и консултациите се предоставят чрез 
представители на служителите (съвети на служителите) или директно чрез 
синдикатите

• Целта на консултациите е да се постигне споразумение за решения, които биха 
могли да доведат до значителни промени в начина на организация на бизнеса 
или в договорните отношения 

Освен това, директивата има за цел да гарантира поверителността на информацията, 
предоставена от работодателя на синдикатите, и въвежда задължение за поверител-
ност и секретност, според която представителите на работниците и техните съветни-
ци не могат да разкриват каквато и да е информация, предоставена от компанията 
като поверителна. В допълнение, работодателите нямат задължение да информират 
или да се консултират с представители на служителите, ако въпросната информация 
или консултация биха влошили сериозно бизнеса на компанията.

Участие, информация и консултации в областта на здравето и безопасността при 
работа

Както по отношение на вземането на важни решения, така и по отношение на здра-
вето и безопасността при работа, има редица регламенти, уреждащи процедурите за 
участие на работниците, установяващи поредица от правила, които заедно с правото 
на участие на работниците, определят специфични задължения за работодателите 
с цел гарантиране подходящи условия за здраве и безопасност:

• Рамкова директива на Европейския съюз 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки 
за насърчаване на подобрения в безопасността и здравето на работниците на 
работното място, което включва
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 » Информиране на работниците (член 10), в  съответствие с  разпоредбите на 
вътрешното законодателство, обичаи и практика и в зависимост от риска, не-
говата оценка и мерки за защита и/или превенция

 » Консултация с работници или техни представители (член 11) 

 » Балансирано участие в съответствие с националното законодателство (член 11)

 » И адекватно и достатъчно обучение на работниците по въпроси, свързани със 
здравето и безопасността; по-специално: предоставяне на информация и ин-
струкции (член 12)

Настоящата директива определя термина представител на работниците със специал-
на отговорност за безопасността и здравето на работниците като:

„Всяко лице, избрано, назначено или определено в съответствие с националните раз-
поредби и/или практика да представлява работници в  случай на проблеми, произ-
тичащи от безопасността и здравето на работниците на работното място“. 

Съответните представители имат правомощията да бъдат събеседници във фазата на 
консултация, когато става въпрос за безопасността на труда, като им се дават гаранции 
(достатъчно почивни дни, без намаляване на заплатата и всички необходими ресурси за 
изпълнение на задачите им), за да изпълняват правилно възложената им функция; също 
им се предоставя правото да изискват от работодателя да предприеме подходящи мерки 
за смекчаване на рисковете на работното място и правото да се свържат с компетентния 
орган, ако преценят, че работодателят не предприема необходимите мерки. 

Освен това настоящата Рамкова директива задължава работодателя да гарантира 
безопасността и здравето на работниците във всички аспекти, свързани с работата, 
като за тази цел се установяват следните принципи на превенция:

 » Оценяване на рисковете, които могат да бъдат избегнати, и същите да се избягват.

 » Предотвратяване на рисковете при техния източник и осигуряване на необхо-
димите лични предпазни средства (ЛПС) на работниците 

 » Адаптиране на работата към работника; избор на ЛПС и метод на работа; с цел 
намаляване на монотонната и повтаряща се работа и негативните ефекти вър-
ху здравето

 » Планиране на превенцията, което включва техника, организация на работата; ус-
ловията на труд; социални отношения и фактори за опазване на околната среда

 » Предоставяне на инструкции, информация и обучение за работниците

 » Установяване на защитни мерки в областта на първа помощ, гасене на пожар 
и евакуация на работниците

 » Провеждане на периодично наблюдение на здравето на служителите на до-
броволни начала
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• Стратегическа рамка за здраве и безопасност при работа на Европейския съюз 
2014-2020 г., която включва следните становища за участието на служителите [тази 
рамка ще бъде заменена през следващите месеци с нова рамка за периода 2021-
2027 г., която ще запази същите виждания по темата, с която се занимаваме]:

 » Пълно участие на служителите, както и ангажираност на ръководството, в об-
ластта на безопасността и здравето. 

 » Засилване на правомощията на представителите на работниците „с цел задоволи-
телно прилагане на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд“. 

 » Държавите-членки следва да гарантират, че компетентните представители 
в областта на здравето и безопасността „могат да преминат обучение, което 
няма да бъде ограничено до основни модули“. 

 » Измененията в закона трябва да се правят „по прозрачен и демократичен на-
чин“; с участието на социалните партньори.

 » Освен това новата Стратегическа рамка за здраве и безопасност при работа 
на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. конкретно говори за: 
 
Необходимостта да се осигури „по-добра готовност за справяне с нови кризи 
и заплахи, като настоящата пандемия на COVID-19, особено защото мерките 
за здраве и безопасност на работното място са от решаващо значение за 
бизнес дейности“. 
 
Необходимостта от поддържане и подобряване на високи стандарти за безопас-
ност и здраве на работниците и подготовка за „следващите нови кризи и заплахи, 
с цел намаляване на трудовите злополуки и свързаните с работата заболявания“.

И накрая, трябва да разгледаме конкретна директива относно работниците, заети 
в сектора на добивната промишленост:

• Директива 92/104 относно минималните изисквания за подобряване на 
безопасността и здравето на работниците в индустриален добив на минерали 
от повърхностни и подземни залежи, която предвижда консултациите 
и участието на работниците и/или техните представители да се извършват по 
следните въпроси:

 » Работни места: проектиране, реализиране, оборудване, функциониране, услу-
ги, безопасност

 » Откриване и оценка на риска и установяване на превантивни мерки и използ-
ване на защитно оборудване

 » Защита в областта на оказване на първа помощ, мерки за защита срещу пожар, 
експлозия и вреден въздух
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 » Средства за евакуация и спасяване

 » Информиране за мерките за безопасност и здраве на работното място, за пре-
дупредителните и алармените системи

 » Медицински надзор на работниците 

 » Организация на работните места

 » Информиране, даване на инструкции и  организиране на обучение, включи-
телно обучение за професионална преквалификация, с цел опазване на здра-
вето и безопасността

 » Информация за оборудване и механични и електрически инсталации и тяхна-
та поддръжка

 » Провеждане на упражнения по безопасност (симулация) по време на работа  

Колективно договаряне (или социален диалог): Система за участие на служители-
те във вземането на решения

Колективното договаряне, заедно със свободата на сдружаване, е основен постулат 
на Международната организация на труда (МОТ), създаден през 1919 г., потвърден 
през 1944 г. и допълнително доразработен от конвенциите 151 и 154 на МОТ, и пред-
ставен като процедура за разрешаване на трудови спорове.

Съгласно член 2 от Конвенция 154:

“колективното договаряне се провежда с цел определяне на условията на труд и ус-
ловията на заетост; уреждане отношенията между работодатели и  работници; 
уреждане отношенията между работодатели и работнически организации”.

Освен това се създават редица мерки за насърчаване на колективното договаряне: 

• Да се   даде възможност на колективно договаряне на всички работодатели 
и всички групи работници 

• Колективното договаряне постепенно да се разширява до всички въпроси, 
свързани с условията на труд  

• Процедурите за разрешаване на спорове да бъдат уредени по начин, който ще 
допринесе за насърчаване на колективното договаряне

• Колективното договаряне да се провежда на всички нива: на ниво предприятие, 
на регионално или национално ниво 

• Страните в преговорите да разполагат с необходимата информация за 
преговорите и добре да са запознати с фактите
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На европейско ниво колективното договаряне е признато като право в член 28 от Хар-
тата на основните права на ЕС; процедурата за колективно договаряне се регулира от 
членове 152, 154 и 155 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Този кратък регламент установява обобщена правна рамка за колективно договаря-
не, която, макар и минимална, социалните партньори считат за достатъчна за насто-
ящата практика.

Конкретно, член 152 от ДФЕС установява зачитане на принципите на автономия на 
страните и свобода на сдружаване и дава легитимност на социалните партньори да 
регулират трудовите отношения, в които участват, превръщайки колективното дого-
варяне в алтернативно средство за изготвяне на законодателство.

От друга страна, член 155 от ДФЕС гласи в първата си алинея:

“Ако социалните партньори искат, техният диалог на равнището на Съюза може да 
доведе до установяване на договорни отношения, включително сключване на спо-
разумения”
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СИНДИКАЛНА НАМЕСА ЧРЕЗ „СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД“

Споразумения за справедлив преход

Вече споменахме, че участието и социално отговорният справедлив енергиен преход 
са инструмент, който трябва да позволи на служителите да продължат да работят и да 
останат да живеят в  техните населени места, дори ако производственият модел се 
промени и работодателите започнат нови бизнес начинания в случай на затваряне 
на компаниите им.

С цел прилагане на тези процеси и  като част от Стратегията, която изготвяме, спо-
разуменията за справедлив преход са средство за икономическо съживяване на 
териториите, където се затварят добивните индустрии, ТЕЦ или други енергийни 
съоръжения, както и средство за защита на засегнатите работници от процеса на де-
карбонизацията.

Следователно споразуменията за справедлив преход имат две допълващи се дейнос-
ти: от една страна, разработването на интегриран териториален план за действие, 
който трябва да съдържа пътна карта с  конкретни дейности, дефинирани във вре-
мето, и който трябва да установи полезни взаимодействия и тясно сътрудничество 
между компаниите и работниците, засегнати от този процес; от друга страна, Работ-
ното споразумение, което трябва да съдържа всички мерки за защита на работниците 
в случай на закриване на техните предприятия.

В този смисъл трябва да се насърчават споразуменията за справедлив преход в райо-
ни с компании, работещи в енергийния сектор (в нашия случай в сектора на минната 
промишленост), чието закриване се планира като последица от прехода към ниско-
въглеродна икономика. За да бъдат ефективни, споразуменията трябва да включват 
и координират всички социални и политически участници и също така да включват 
мерки и планове, които ще генерират стабилна и достойна заетост; споразуменията 
трябва също да съдържат необходимите условия по отношение на финансирането, 
изпълнението и обосновката.

Интегриран териториален план за действие:

Както всеки план за действие, този план трябва да съдържа конкретни мерки и плано-
ве, които могат да бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план; освен това 
планът трябва да подлежи на оценка, с показатели, които да ни позволят да наблюда-
ваме постигането на планираните цели, както по отношение на финансите, така и по 
отношение на опазването на околната среда.

Като се започне от тази предпоставка, можем да определим някои елементи, които 
ще ни помогнат да конфигурираме плана за действие в рамките на определено спо-
разумение за справедлив преход.
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На първо място, планът трябва да съдържа:

• Диагностика и оценка на географския район и компаниите, засегнати от процеса 
на декарбонизацията

• Идентифициране на участниците в процеса: публична администрация, 
работодатели и представители на работници или синдикати

• Изготвяне на териториален план за действие 

• Създаване на комисия за наблюдение на Споразумението.

На второ място, трябва да дефинираме фазите за изготвяне на споразумение за спра-
ведлив преход, които трябва да се проведат в следния ред:

• Определяне на географския район, в който ще се изпълняват дейностите от 
Споразумението

• Предварителна диагностика на засегнатата област

• Процесът на публично участие, коейо ще се осъществи от момента на поставяне 
на предварителната диагностика и който ще бъде определен чрез участието на 
синдикатите в социален диалог. Споменатото участие на синдикатите трябва да 
бъде приобщаващо и ефективно, за да се гарантира справедлив преход.

• Идентифициране на потенциални инвеститори и проекти за развитие

• Идентифициране на източниците на финансиране и други форми на подкрепа, 
които могат да бъдат разгледани

На трето място трябва да разгледаме други допълнителни мерки, сред които можем 
да включим: защита на работниците, които са най-пряко засегнати; отпускане на суб-
сидии и помощ за проекти на засегнати компании или общини; и активиране на меха-
низми за финансова подкрепа и линии за финансиране на проекти.

И накрая, на четвърто място, трябва да определим линии за подкрепа и финансира-
не, като се има предвид, че Споразумението за справедлив преход не се финансира 
от конкретни фондове, а средствата се предоставят въз основа на избрани проекти 
в рамките на отделни споразумения, за които е необходимо, като вече казахме, да се 
осигуряват необходимите линии за финансиране.

Работното споразумение:

Приоритетната цел на Работното споразумение, в  рамките на Споразумението 
за справедлив преход, е да запази и  създаде нови работни места в  региона, за кой-
то се прилага споразумението; следователно тези споразумения трябва да отчитат 
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необходимостта от подобряване на заетост и условията на труд на работниците; всич-
ко това трябва да се реализира чрез преговори и споразумения със синдикатите.

От проведената фаза на изследването забелязахме, че има два основни проблема за 
работниците в сектора на минната промишленост, които са следствие от структурни 
промени. От една страна, загубата на директни работни места поради закриване на 
компании и, от друга страна, липсата на професионална квалификация и професио-
нална адаптивност на много работници, което затруднява запазването на настоящите 
им работни места и създаването на нови зелени работни места, които в крайна смет-
ка ще се открият.

Ето защо в нашите Работни споразумения трябва да обърнем специално внимание 
на тези два проблема и  да сме наясно, че много работници, които ще бъдат заети 
на новите зелени работни места, не е задължително да са същите, които са загубили 
работата си в „кафявата“ икономика.

Следователно, за да избегнем загуба на работни места в  минния сектор, трябва да 
предвидим какво ще се случи през 2050 г., когато се очаква „нулевите емисии на газ“ 
да станат реалност, чрез прилагането на справедлив енергиен преход, чрез изпълне-
нието на поредица от мерки и цели, сред които са:

• Установяване на мерки за поддържане на пряка и непряка заетост в минните 
райони чрез разработване на специални планове в сътрудничество с минните 
общини. 

• Насърчаване на преместването на работници след идентифициране на най-
засегнатите сектори и райони и след провеждане на процеса на професионална 
преквалификация на работниците.

• Гарантиране на адекватно обезщетение за работници, които ще загубят работата 
си в затворени минни компании, като предсрочно пенсиониране, обезщетение 
или парично обезщетение.

• Насърчаване на създаването на система за социална защита, основана на 
принципите на универсалност, равно третиране и приемственост, която да 
гарантира медицинско обслужване, сигурност на доходите и социални услуги.

• Насърчаване на интегрирането на подходящи мерки за социална защита 
в националната политика за климатични промени, за работници, зависими от 
природните ресурси, с оценка на енергийната бедност и идентифициране на 
най-уязвимите потребители.

• Разработване на планове за подкрепа на професионално обучение и заетост на 
работници в засегнатите райони.
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• Договаряне на споразумения както на секторно, така и на ниво предприятие, за 
да се предвиди необходимостта от определени квалификации и да се насърчи 
продължаващото професионално обучение в секторите, най-засегнати от 
екологичния преход, като сектора на добивната промишленост. 

• Използване механизми за информация и консултации, с цел предвиждане 
стратегически промени и наблюдаване политиките за обучение в рамките 
на компанията, за да се адаптира обучението към нуждите на работниците 
в процеса на екологичен преход

• Определяне на План за възстановяване на минното дело, с цел запазване 
на местната заетост, особено когато става въпрос за съкращения в минни 
и свързани с тях компании, и позволяване безопасно затваряне на залежи 
с най-добри резултати за околната среда, възстановяване на биологичното 
разнообразие и насърчаване на нови бизнес дейности в засегнатите райони.

Участие на синдикатите в рамките на Споразумението за справедлив преход: 
предложения за подобрение

Участието на синдикатите, което е от съществено значение за справедлив преход, 
трябва да се съсредоточи, когато става въпрос за планове за действие, върху съби-
рането на възможно най-конкретни идеи и предложения за разработване на мерки 
и бизнес начинания на компании и публични институции в райони, засегнати от про-
цес на декарбонизацията.

От друга страна, когато говорим за Работните споразумения, говорим за истинско ко-
лективно договаряне в минния сектор, в рамките на което ще защитаваме условията 
на заетост и възможността за оцеляване на работниците, засегнати от закриването на 
предприятия, чрез установяване на адекватна социална защита. 

В този смисъл можем да кажем, че сме изправени пред процеси от трансверсален 
характер, които, от една страна, могат да засегнат различни професионални сектори 
в един и същ географски район; следователно е необходимо икономически да се ак-
тивират и съживят териториите, засегнати от закриването на дружества, с установя-
ването на мерки за защита на работниците, засегнати от закриването на фирми.

Това задължава синдикатите да поддържат адекватна синдикална координация, при 
която техните териториални и секторни структури да се допълват взаимно в засегна-
тите райони. Ето защо е много важно да се постигне консенсус, за да се осигури един-
на реакция от синдикатите относно участието и сключването на всяко споразумение 
за справедлив преход.
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Както можахме да видим в нашата изследователска фаза, настоящото участие на син-
дикатите е ниско или много ниско; а когато е налице, не е толкова ефективно, колкото 
бихме очаквали. В други проучвания, проведени и публикувани, стигнахме до заклю-
чението, че енергийният преход не е приоритет нито за синдикатите, нито за рабо-
тодателите в социалния диалог, и че те виждат проблема като бъдеща перспектива; 
от друга страна, работниците изискват от синдикатите по-голямо транснационално 
сътрудничество, за да се решат тези проблеми и да се увеличи участието и ангажира-
ността на синдикатите, което е на ниско ниво.

Тази ситуация ни кара да мислим, че синдикатите не винаги са наясно с  важността 
на тяхното участие и роля в процеса на вземане на решения и ние вярваме, че те са 
задължени да насърчават участието на работниците във всички въпроси, свързани 
с преструктурирането на минния сектор и в този смисъл е необходимо синдикатите 
да подготвят своите лидери и представители да бъдат по-ефективни от гледна точка 
на информация, консултация и участие, тъй като синдикатите (работници и предста-
вители на работниците) трябва да бъдат в центъра на всяка реформа към екологично 
справедлив преход.

Поради тази причина, като крайна цел на нашата Стратегия за участие и социално 
отговорен преход към нисковъглеродна икономика в добивната промишленост, сме 
подготвили редица добри практики, свързани с участието на синдикатите, за да уве-
личим участието на служителите в процеса на вземантео на решения в рамките на 
минния сектор, изправен пред структурните промени.

• Информирайте представителите на синдикатите и представителите 
на работниците за това какво подразбират европейските разпоредби за 
декарбонизация и какви са техните ефекти върху преструктурирането на 
добивния сектор

• Информирайте синдикалните лидери за важността на предоставянето на пълна 
и точна информация на работниците за това какъв трябва да бъде приносът на 
работодателите по време на процеса на предоставяне на информацията.

• Осигурете на синдикалните лидери и представителите на работниците 
адекватно обучение по онези въпроси, необходими за да поемат активна 
роля в разработването и прилагането на стратегии за развитие за справедлив 
енергиен преход. 

• Установете справедлив преход като приоритет на политиките на синдиката.

• Включете синдиката като цяло, чрез дебати, инструменти и предложения, които 
ще осигурят участието на синдиката в отбраната на минния сектор
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• Създадете съюзи с други синдикати и организации, които могат да ни помогнат 
да насърчим справедлив преход, като се има предвид трансверсалния характер 
на екологичния преход. 

• Насърчете признаването на синдикатите и представителите на работниците 
като законни участници в диалог с работодателите, като същевременно 
се избягва обезличаването в процеса на вземане на решения и се настоява 
представителите на работниците и синдикатите да не се считат за подчинени 
участници в икономическите и социалните процеси.

• Работете върху увеличаване на членството в синдикати сред работниците 
в минния сектор, с по-голямо присъствие на синдикатите на работните места, 
което би позволило по-голямо участие на работниците и по-лесна защита на 
работниците по отношение на техните условия на труд.

• Работете върху координация на синдикатите в различни сектори 
и териториални структури. Важно е синдикатът да предостави уникален 
отговор на процеса на енергиен преход, който има трансверсален характер. 

• Борите се за запазване на работните места и жизнения стандарт на 
работниците в минния сектор, изправен пред предстоящия процес 
на декарбонизация, загуба на работни места и закриване на добивната 
промишленост.

• Защитавайте качеството на заетостта, като същевременно насърчавате 
обучението като инструмент за професионално развитие поради въвеждането 
на нови технологии, нови формули за заетост и нови знания и умения, 
произтичащи от преструктурирането на сектора. 

• Анализирайте условията за здраве и безопасност на работещите в минния 
сектор, като създадете механизми, които позволяват напредък в борбата 
с нови рискови ситуации, породени от нови зелени работни места, и срещу 
нови здравни и психосоциални рискове, дължащи се на ефектите от 
пандемията Covid-19.
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