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1 Тази глава е написана от Климентина Илиевски, Александра Илоска (Public) и Мелинда Келемен (Diesis 
Network).
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1. ПрЕДсТАвЯНЕ НА сИТУАЦИЯТА
1.1 въведение 

Всяка година в икономиката на ЕС хиляди 
предприятия са изправени пред процес 
на преструктуриране или наследяване. 
Проучването „Бизнес динамика: стартиране, 
прехвърляне на бизнес и фалит“ (Business 
Dynamics: Start-Ups, Business Transfers and 
Bankruptcy), публикувано от Европейската 
комисия през 2011 г., изчислява, че 450 
000 предприятия, осигуряващи 2 милиона 
работни места, се прехвърлят в ЕС всяка 
година. ЕС може да загуби приблизително 
150 000 от тези предприятия всяка година, 
което представлява 600 000 работни 
места, тъй като техните собственици се 
пенсионират, създават нов бизнес или 
търсят други възможности, но не могат да 
намерят никого, който да поеме техните 
фирми (Socioeco, 2013). Във времена на 
продължителни икономически кризи и 
икономии, по-специално, преобразуването 
на бизнеса, инициирано от работници, 
или възстановените от работниците 
предприятия се занимават директно 
с хроничния недостиг на работа и 
безработицата, нарастващите проценти 
на затваряне на фирми и проблеми с 
прехвърлянето на предприятия. Те също 
така предлагат начини за връщане на 
икономическия контрол в ръцете на 
работниците и общностите чрез практики 
на колективно предприемачество (Euricse, 
2017).

Европейската икономика широко 
популяризира концепцията за социална 
пазарна икономика, залегнала в Договора за 
ЕС. В този контекст правата за информиране 
и консултиране играят важна роля, 
особено в контекста на прехвърлянето на 
предприятия към работници и служители, 
което спасява всяка година хиляди 
предприятия и стотици хиляди работни 
места. Стратегиите и инструментите за 

ангажиране на работниците се считат за 
решаваща стъпка от прехвърлянето на 
бизнеса към работници и служителите и ще 
бъдат анализирани и разработени в рамките 
на обща европейска стратегия, така че те да 
могат по-добре да отговорят на обществените 
предизвикателства, с които ЕС се опитва да 
се справи чрез Стратегия „ЕС 2020“ и Закона 
за малкия бизнес, новата Социална програма 
и Нови умения и Нови работни места и 
най-вече завършването на единния пазар, 
включително трансграничното предоставяне 
на услуги. Досега има много успешни 
примери за прехвърляне на предприятия 
към работници и служители, по-специално в 
Италия, Франция, Испания и Великобритания.

Финансовата криза от 2008 г. в няколко части 
на света беше последвана от вълна от фалити, 
която нанесе тежки щети на работниците, 
собствениците на фирми и общностите. 
Финансовите кризи и кредитната криза, която 
те провокират, често водят до закриване 
на предприятия, които са жизнеспособни 
и имат икономически потенциал, но 
нямат ликвидност. Тази ситуация накара 
работниците в различни страни да реагират 
на тези ситуации, като обединят ресурсите 
си, за да рекапитализират своите провалени 
работни места и да работят. Настоящата 
ситуация с пандемията Covid-19 разкрива 
необходимостта от по-устойчиви действия 
и прекроява фокуса още по-силно към 
местните нужди, местното производство, 
местната реакция и живота на местната 
общност. Очаква се, че след тази пандемия 
финансовите ефекти ще бъдат дори по-високи 
от тези на кризата през 2008 г. Повече от 
всякога откупуването на фирми от работници 
ще бъде от съществено значение не само 
като отговор на нарастващата безработица 
и финансовите ограничения, възникващи по 
време на кризата, но и за подпомагане на 
механизмите за възстановяване и засилване 
на развитието на общността, допринасящо за 
бързо възстановяване.
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2. КОНТЕКсТ НА ПОЛИТИКАТА НА Ес
Права на информиране, консултиране и 
работническо участие като цяло

Участието на служителите е част от права на 
информиране, консултиране и работническо 
участие и обикновено се нарича права на 
ИКРУ. Правата на ИКРУ са признати не само 
на международно и европейско ниво, но 
са добре инкорпорирани в националното 
законодателство по няколко различни 
начина, в зависимост от системата на 
индустриални отношения в дадена държава. 
Що се отнася до правната рамка, тези права 
не идват автоматично, имаше дълъг път за 
достигане на нивото на правата, каквито 
имат работниците в днешно време, поне от 
правна гледна точка. Прилагането на тези 
права в националното законодателство и 
практикуването на тези права в ежедневието 
варират значително - от осигуряване 
само на минимални стандарти до много 
силни права на участие в управлението на 
предприятието.

Правото на работниците на информиране, 
консултиране и участие е на дневен ред 
в европейския дебат след приемането на 
първата Програма за социални действия 
(Social Action Programme) през 1974 г. 
Програмата, наред с другото, има за цел „по-
широко участие на ръководството и на труда 
в икономическите и социалните решения 
на Общността и на работниците в живота 
на предприятията “. Изминаха 15 години до 
създаването на първата директива през 1989 
г. До 2021 г. повече от 15 директиви на ЕС 
регламентират правата на информиране и 
консултиране и / или работническо участие 
на ниво компания и общо 37 законодателни 
актове на ЕС в натура се отнасят до правата 
на ИКРУ.

Не само директивите уреждат тези 
права: правото да бъдете информирани и 
консултирани се разглежда като основно 

право и гарантирано от Европейската 
социална харта. Правата на работниците се 
появяват като цяло през 1961 г., след това 
в неговия допълнителен протокол през 
1988 г., но надлежното правно основание за 
правата на представителите на работниците 
в предприятията е предоставено само от 
преработената Харта през 1996 г. Тези права 
се появяват и в Хартата на основните права на 
Европейски съюз (2012/C 326/02) под заглавие 
4 „Солидарност“ и Хартата на Общността за 
основните социални права за работниците 
(вече не е в сила). Социален диалог и 
участие на работниците също са включени 
в Европейския стълб на социалните права, 
провъзгласен през 2017 г., съгласно глава 2 
„Условия на труд“.

Четирите основни европейски директиви 
относно правата на информиране и 
консултиране са:

•  Директивата за въвеждане на мерки 
за насърчаване на подобрения в 
безопасността и здравето на работниците 
на работното място (89/391/ЕО),

•  Директивата относно участието на 
служителите в Европейската компания 
(2001/86/ЕО)

•  Европейската рамкова директива за 
информиране и консултиране (2002/14/ЕО).

•  Директивата за Европейските работнически 
съвети (2009/38/ЕО)

Докато те се отнасят само до права на 
информиране и консултиране, отне 
известно време, докато правата за участие 
на ниво борд бяха предоставени законно 
на работниците. Правата на участие 
означават правото на служителите или 
техните представители да избират или 
назначават някои членове на надзорен или 
административен орган на компанията, 
или правото да препоръчват и/или да се 
противопоставят на назначаването на някои 
или всички членове на тези съвети.

I. ЕвропЕйСко законодаТЕлСТво оТноСно учаСТиЕТо на рабоТнициТЕ и 
СлужиТЕлиТЕ, праваТа на информиранЕ и конСулТиранЕ и ТяхнаТа роля в 
индуСТриалниТЕ оТношЕния в момЕнТ на криза и бЕз криза 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31974Y0212%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31974Y0212%2801%29
http://trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas/998-evropeiska-sotzialna-harta-revizirana
http://trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas/998-evropeiska-sotzialna-harta-revizirana
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/128
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163?module=treaty-detail&treatynum=163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0086&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0014&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0038&from=EN
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Въпреки факта, че представителството на 
ниво борд има в 19 държави от 28-те държави 
от ЕС2, до 2004 г. (въвеждане на Директивата) 
не съществуваше европейски стандарт за 
участие на работниците в надзорния съвет 
или в борда на директорите.

Последната приложима Директива 2019/1152 е 
относно прозрачните и предвидими условия 
на труд в Европейския съюз. Директивата 
разглежда по-скоро лични права, отколкото 
колективни, но е важна от гледна точка на 
установяването на нови права, като например 
ограничения на изпитателните срокове, 
забрана на клаузи за изключителност и 
предварителна информация за работните 
графици за всички работници във всички 
форми на работа, включително работниците 
относно нестандартни форми на заетост.

Освен четирите основни европейски директиви, 
редица директиви предоставят правото на 
информиране и консултиране на работници в 
конкретни ситуации, като например в случай 
на колективно уволнение (98/59/ЕО) или 
прехвърляне на предприятие (2001/23/ЕО) .

За съжаление, Пакетът от фирмено право 
(Директива (ЕС) 2017/1132) по отношение на 
трансграничните преобразувания, сливания 
и разделения и съпътстващите ги цифрови 
инструменти и процеси в дружественото 
право не успя да отговори на правата на ИКРУ.

Кои са тези области, в които работниците 
имат право да бъдат информирани? Съгласно 
Рамковата директива за информиране и 
консултиране 2002/14/ЕО:

•  скорошното и вероятно развитие на 
дейностите и икономическото положение 
на предприятието,

2 По време на доклада Великобритания все още 
беше включена

•  ситуацията, структурата и вероятното 
развитие на заетостта в предприятието 
или компанията и всички предвиждащи се 
мерки, по-специално когато съществува 
заплаха за заетостта,

•  решения, които могат да доведат до 
съществени промени в организацията 
на работа или в договорните 
взаимоотношения.

На европейско ниво основна стъпка беше 
въвеждането на Директивата за европейските 
работнически съвети (94/45/ЕО) през 1994 г. 
Европейските работнически съвети са органи, 
представляващи служители на компания, 
работеща в поне две държави-членки на ЕС. 
Европейският работнически съвет гарантира 
в рамките на група компании в най-малко 
две държави членки, че работниците във 
всички европейски страни са информирани 
и консултирани от ръководството за 
напредъка на бизнеса и всяко важно решение 
на европейско равнище, което би могло да 
повлияе на тяхната заетост или условия на 
труд. Новите правила на Директива 2009/38/
ЕО (наречена „преработена“ директива), 
приета през 2009 г.  влезе в сила през 
2011 г. Между другото, преработената 
директива осигурява съвместно разбиране 
на определения като „информиране“ и 
задължава работодателите да обучават 
членове на ЕРС. Европейската конфедерация 
на профсъюзите се опитва да поддържа 
въпроса високо в политическия дневен ред. 
ЕКП също излезе с Позиция през 2017 г., който 
да отговаря по-добре на дигиталната ера.

Що се отнася до правата на работническо 
участие в европейски контекст, основната 
цел на Устава на Европейското дружество 
(EC 2157/2001) е да даде възможност на 
компаниите да управляват бизнеса си на 
трансгранична основа в Европа при същия 
корпоративен режим. Директивата за 
допълнение на Устава на Европейското 
дружество по отношение на заетите 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0086&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0059&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0023&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0014&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0014&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0045&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R2157&from=EN
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I. ЕвропЕйСко законодаТЕлСТво оТноСно учаСТиЕТо на рабоТнициТЕ и 
СлужиТЕлиТЕ, праваТа на информиранЕ и конСулТиранЕ и ТяхнаТа роля в 
индуСТриалниТЕ оТношЕния в момЕнТ на криза и бЕз криза 

лица (2001/86/ЕО) включва задължителни 
преговори относно участието на работници 
в Европейското дружество, включително 
представяне на работната сила на ниво 
борд, ако е приложимо (компанията има 
служители). След въвеждането на статута 
на Европейското дружество става ясно, че 
компаниите от Европейските дружества не 
са спечелили висока популярност - особено 
когато става въпрос за Европейското 
дружество със служители.

Права на изкупуване от работници и на ИКрУ

Изкупуването на компании от работници се 
появява по време на икономическата криза 
като алтернативен инструмент за поддържане 
на заетостта и производството3. Това е 
икономически и социален феномен, който 
се развива в световен мащаб от началото на 
финансовата и икономическата криза през 
2008 г. и продължава да се разраства: през 2012 
г. Европейският парламент официално призна 
важния принос на Изкупуването на компании 
от работниците - ИКР (и на кооперациите като 
цяло) за преодоляване на кризата и призова за 
конкретна финансова и фискална подкрепа за 
тях от Европейската комисия (Toia, 2012, стр. 17-
18)4. Въпреки това, няма специален закон или 
директива относно откупуването на компании 
от работници на ниво ЕС, съществуват 

3 https://www.researchgate.net/
publication/317663285_Workers‘_buyout_the_Italian_
experience_1986-2016

4  TOIA, P. (2012), ed., Modello cooperativo; una 
soluzione per salvare le imprese dal fallimento, Toia 
report approved with the resolution: “Il contributo 
delle cooperative al superamento della crisi”, 
Bruxelles, European Union. Кооперативен модел; 
решение за спасяване на компаниите от фалит, 
доклад на Toia, одобрен с резолюцията: „Приносът 
на кооперациите за преодоляване на кризата“, 
Брюксел, Европейски съюз.

политики, които подкрепят процеса на 
изкупуване от работници.

По-специално, изкупуването на компании 
от работници, което се случва, когато 
работниците придобият собственост 
и контрол върху дадена компания, е 
иновативен начин, чрез който служителите 
могат да се опитат да спасят компаниите, 
изправени пред затваряне, да запазят 
работните си места и да гарантират, че 
ноу-хау, придобит с години на работа, не 
е напразен. Изследванията показват, че 
тъй като работниците в предприятията, 
собственост на работещите, споделят 
собствеността и контрола, те са увеличили 
производителността си за четиригодишен 
период с 33 %, докато служителите в 
конвенционалните предприятия са я 
подобрили само със 17 %.5

В зависимост от националната правна рамка, 
работещите, участващи в изкупуването 
на компании, може първо да се наложи да 
основат ново предприятие, за да отговорят 
на законовите изисквания за закупуване на 
целия или на част от първоначалния бизнес. 
При по-просто откупувания от работниците 
новото предприятие може да бъде преходно 
сдружение на работещите (което обикновено 
търси нови инвеститори) или служителите 
могат да образуват ново юридическо лице, 
обикновено кооперация на работниците. 
Вместо да се сблъскат с несигурността на 
безработицата, работниците в много страни 
от ЕС избраха тази стратегия, за да подсилят 
икономическата активност на компанията 
си по време на финансовата криза през 
2007-2008 г. Доказателствата също показват, 
че високото членство в синдикатите има 
тенденция да улеснява подобни процеси.

5 https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/
attachments/8364_cuk_simply_buyout_prf4b_0.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0086&from=EN
https://www.researchgate.net/publication/317663285_Workers'_buyout_the_Italian_experience_1986-2016
https://www.researchgate.net/publication/317663285_Workers'_buyout_the_Italian_experience_1986-2016
https://www.researchgate.net/publication/317663285_Workers'_buyout_the_Italian_experience_1986-2016


11

В светлината на по-широкия политически 
контекст на ЕС, след тридесетгодишна дискусия, 
подсилена от ангажимента на Съвета за 
интегриране на финансовите пазари на ЕС, 
Европейският съюз прие Директива 2004/25/
ЕО относно предложенията за поглъщане през 
2004 г. Директивата за поглъщане 2004/25/ 
държавите-членки трябваше да транспонират 
в националното законодателство до 20 май 
2006 г. Директива 2004/25/ЕО регламентира 
предложенията за поглъщане, но не 
определя подробности относно ситуациите, 
в които оферентът се състои от служители на 
дружеството, което предлага офертата. Въпреки 
че 23-те члена на директивата са предназначени 
предимно да защитават интересите на 
акционерите (особено миноритарните 
акционери) и да спомагат за по-нататъшната 
конкуренция, в законодателството съществуват 
пасажи, които пряко се отнасят както до правата, 
така и до задълженията на служителите. Член 14 
гласи, че служителите както на оферента, така 
и на дружеството, което предлага офертата, 
трябва да бъдат инструктирани относно 
оферта за поглъщане. За да подпомогне този 
процес, Законът подчертава необходимостта 
да се спазват както националните разпоредби, 
така и законодателството на ЕС, свързани 
с информирането и консултирането на 
служителите. В случая на правото на ЕС 
са приложими три законодателни акта. 
Те включват Директива 98/59 / ЕО за 
колективното съкращаване, Директива 94/45 
/ ЕО за Европейските работнически съвети и 
Директива 2002/14 / ЕО за информирането и 
консултирането на служителите.

Съвсем наскоро предложението за 
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА относно рамки за превантивно 
преструктуриране, предоставяне на втори 
шанс и мерки за повишаване на ефективността 
на процедурите за преструктуриране, 
несъстоятелност и опрощаване на задълженията 
и изменение на Директива 2012/30 / ЕС 
COM/2016/0723 окончателен - 2016/0359 (COD) 

се стреми да засили правото на работниците 
да бъдат консултирани и да гласуват планове 
в процесите на преструктуриране, но не 
разглежда директно откупуването от работници 
и служители в случаите на преструктуриране и 
планове за несъстоятелност.

При наличието на тази правна база се очаква 
процесът на корпоративно преструктуриране 
да бъде по-плавен и с това да настъпи 
насърчаването на конкуренцията - и двата 
фактора, считани за съществени при 
създаването на повече и по-добри работни 
места, целени от Лисабонската стратегия.

За да се ограничи несигурността на работните 
места, Директива 2001/23/ЕО1 на Съвета 
декларира две основни правила в случаите 
на прехвърляне на предприятия: първо, 
правата и задълженията на прехвърлителя, 
произтичащи от трудовото правоотношение, 
което е в сила към датата на преместването, 
се прехвърлят на получателя; и второ, 
прехвърлянето на предприятието само по 
себе си не може да представлява валидно 
основание за прекратяване на трудовото 
правоотношение от прехвърлителя или 
придобиващия (Freedland, 507). Освен това, 
както е предложено от Barnard (2012, 579), 
„третият стълб“ на защитата на служителите 
в случай на прехвърляне на предприятия 
се е появил под формата на задължение 
на прехвърлителя и придобиващия 
да информират и да се консултират с 
представителите на служителите относно 
планирана промяна.

Основната цел на този доклад е да предостави 
информация за държавите и добрите 
практики, насочени към преодоляване на 
възникващата финансова криза в резултат 
на Covid-19, чрез мерки, насочени към 
подпомагане на работниците и служителите 
при обединяване на техните ресурси, за да 
рекапитализират своите провалени работни 
места и да работят.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0025&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0025&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=EN
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6 Тази глава е написана от Анабел Йолди и Йоне Нолте (ASLE).
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гЕНЕрИрАНЕ НА КОНТЕКсТ в ЕврОПА, 
КОйТО вЛИЯЕ върхУ НАЧИНА НА 
рАЗБИрАНЕ НА УПрАвЛЕНИЕТО И 
вЗАИМООТНОшЕНИЯТА в КОМПАНИЯТА

ЕС е направил дълбока следа в историята на 
Европа и манталитета на своите граждани и 
продължава да го прави като безпрецедентна 
система от единна политическа интеграция. 
Постоянно развиващ се, ЕС в момента се 
основава на три основни сфери: политическа 
Европа, икономическа Европа и социална 
Европа. Доказателство за това е фактът, 
че в продължение на почти четири 
десетилетия социалното сближаване е една 
от най -важните цели на ЕС, която не само 
остава актуална, но и която понастоящем 
представлява една от основите на 
политическите му действия.

УПрАвЛЕНИЕ ОТ гЛЕДНА ТОЧКА НА 
рАБОТНИЧЕсКОТО УЧАсТИЕ 

“Ефективното управление означава 
установяване на по-хоризонтални процеси 
на управление, работа в екип и включвани 
на работещи и социални играчи в процеса на 
вземане на решения.“

Бизнесът в наши дни се изправя срещу 
жестока конкуренция, за да оцелее и да се 
открои. Ето защо ключът към върховите 
постижения е да се разработят глобални 
стратегии, насочени към непрекъснато 
подобряване на организационните 
процеси. Едно от основните препятствия, 
които трябва да бъдат преодолени 
по пътя към върховите постижения, е 
точно осигуряването на участието и 
ангажираността на всички работещи и 
поддържането му във времето.

Приемането на стратегия, която насърчава 
участието на работниците и служителите, не 
означава, че всички проблеми се предават на 
работещите, или обратното, незначителните 

проблеми; но вместо това процесът се 
състои в активно участие на работниците 
и служителите при идентифициране, 
анализиране и решаване на проблемите, 
които предизвикват постигането на бизнес 
целите.

УПрАвЛЕНИЕ, УЧАсТИЕ И 
КОНКУрЕНТОсПОсОБНОсТ в БИЗНЕсА

Като цяло участието в организациите 
се диференцира по три начина: участие 
в управлението, в печалбите или в 
собствеността. На практика различните 
форми на участие са свързани и често 
еволюцията на едната води до друга.

Има различни тригери, които могат 
да накарат компаниите да насърчават 
собствеността на служителите. В 
допълнение към първоначалното си 
убеждение или философия за участие, 
моделите на собственост на работниците 
и служителите могат да бъдат ускорени от 
необходимостта да се даде възможност 
за задържане на таланти, да се допринесе 
за генериране на повече ангажираност, 
чувство за принадлежност и отдаденост на 
хората, улесняване на наследствеността 
на поколенията на собствеността или 
гарантиране на непрекъснатостта на 
стопанската дейност.

Собствеността на служителите допринася 
за генерирането на ползи за работниците, 
конкурентоспособността на бизнеса и самия 
регион и затова Европейската комисия 
включи работническото участието  като 
основен елемент на корпоративното 
управление.

Успехът на моделите на работническо 
участие обаче зависи от няколко точки на 
влияние, като доверието и съвместната 
отговорност на всички страни играят 
жизненоважни роли.
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II. значЕниЕТо на модЕла на управлЕниЕ и принципиТЕ на прозрачноСТ за 
наСърчаванЕ на учаСТиЕТо на рабоТнициТЕ и СлужиТЕлиТЕ каТо ЕлЕмЕнТ на 
конкурЕнция  

съЗДАвАНЕ НА НАДЕжДНА срЕДА

Основният ключ към успеха на управлението, 
основано на работническо участие, 
несъмнено е създаването на доверена среда.

Ефективното управление на комуникацията 
може да генерира и подобри доверието в 
даден контекст. Комуникацията има силата 
да влияе върху индивидите и способността 
да генерира и задържа доверие, а също и да 
го загуби, когато има несъответствия между 
думите и делата, или когато съобщенията се 
възприемат като непостижими обещания или 
с манипулативни нюанси. Връзката между 
комуникацията и доверието ще зависи от 
това колко ефективна е комуникацията 
при проектирането на нейните стратегии и 
послания.

Доказано е, че надеждността е един от 
най-ценените и всеобхватни нематериални 
активи за компании и институции, изискващи 
по-специфични и сложни комуникационни 
стратегии.

УПрАвЛЯвАщИ И ПрЕДсТАвИТЕЛНИ 
ОргАНИ НА рАБОТНИЦИТЕ И 
сЛУжИТЕЛИТЕ

От средата на 70-те години в различни страни 
на ЕС се появяват множество различни 
инициативи за насърчаване на участието на 
работниците и служителите и осигуряване на 
по-високи нива на демокрация в трудовите 
отношения. Този преход несъмнено изисква 
създаване на по-кооперативен контекст на 
трудовите отношения, основан на взаимно 
доверие. Но е уместно да се подчертае, 
че търсенето на тези контексти не отрича 
съществуването на конфликтни интереси 
като основна парадигма на демократичната 
система. Също така заслужава да се отбележи, 
че приемането на тази реалност е съвместимо 
със стремежа към практики и инструменти, 
които дават възможност за по-ефективно 

канализиране на конфликта, като се фокусира 
върху идентифициране, изясняване и 
управление, където е приложимо, на общите 
интереси на страните.

Участието в управлението на бизнеса винаги е 
оставало извън компетенциите на унитарните 
представителни органи, без да се засяга 
фактът, че поради важността на някои бизнес 
решения по отношение на развитието на 
работните места или бъдещето на бизнеса, 
законът предвижда незадължителна 
процедура за предварителна консултация и 
че като цяло е задължително да се предоставя 
определена информация на представителите 
на работниците и служителите.

Този модел е концептуално различен 
от съвместното управление; където 
работниците и служителите са интегрирани в 
бизнеса, за да участват активно в процеса на 
вземане на решения чрез съвместни решения 
или схеми за споделено управление.

Моделът за съвместно управление показва 
зрялост в трудовите отношения и в 
моделите на управление, като помага да се 
премине през сегашната рамка на трудовите 
отношения чрез установяване на отношения 
на доверие и по-добро разбиране между 
страните и помага за преминаване от модел, 
базиран на конфронтация, към такъв, 
базиран на сътрудничеството, прозрачността, 
съвместното вземане на решения и 
съответната отговорност, която той носи. Това 
е моделът, към който трябва да се стремим, 
за да подобрим модела на управление и да 
постигнем по-голяма конкурентоспособност 
на бизнеса.
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7 Тази глава е написана от Юлия Симеонова и Ася Гонева (КНСБ).  
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Държавна политика в полза 
на участието на работещите в 
преструктурирането

Права на информиране и консултиране
Предоставянето на правото на информиране 
и консултиране е предвидено в Кодекса на 
труда8. Представители на работниците и 
служителите по информиране и консултиране 
се назначават съгласно член 7а. (*) (нова - 
ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
(1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) В предприятия, 
включително агенции за временна работа, с 
50 и повече работници и служители, както и в 
организационно и икономически обособени 
звена на предприятия с 20 и повече 
работници и служители, общото събрание 
избира измежду членовете си представители 
на работниците и служителите за извършване 
на информиране и консултиране по чл.130в 
и 130г. Общото събрание може да възлага 
функциите по ал. 1 на представители, 
определени от ръководните органи 
на синдикалните организации, или на 
представителите на работниците и 
служителите по чл.7, ал. 2.

Съгласно чл. 130. (нов - ДВ, бр. 25 от 2001 
г.; нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) (1) Работодателят е длъжен 
да предостави информацията, изисквана 
от закона, на синдикалните организации 
и представителите на работниците и 
служителите по чл.7 и 7а в предприятието, 
както и да провеждат консултации с тях.

(2) Работодателят предоставя информация, 
провежда консултации и координация 
само със синдикалните организации или 
само с представителите на работниците и 

8 https://www.gli.government.bg/sites/default/files/
upload/documents/2021-01/kodeks-na-truda.pdf

служителите по чл.7, ал. 2 в предвидените от 
закона случаи, в случай че няма синдикални 
организации или няма представители по 
чл.7, ал. 2 в предприятието или някои от 
тях отказват да участват в процедурата за 
информиране и консултиране.

(3) Синдикалните организации и 
представителите на работниците и 
служителите по чл.7 и 7а са длъжни да 
запознаят работниците и служителите с 
информацията, получена от работодателя, 
както и да вземат предвид тяхното мнение 
при провеждането на консултации.

(4) Работниците имат право на своевременна, 
достоверна и разбираема информация за 
икономическото и финансовото състояние на 
работодателя, която е от значение за техните 
трудови права и задължения.

(5) Чрез колективен трудов договор 
работодателят и представителите на 
работниците могат също да договарят 
практическа информация и мерки за 
консултации, извън определените от закона. 

Процедурите за информиране и 
консултиране са в съответствие с 
директивите на Европейския съюз, 
Европейската социална харта и Конвенцията 
на МОТ № 158 от 1982 г.

1.2 социална и солидарна икономика в 
България

Политическа и правна рамка
Националната концепция за социалната 
икономика беше приета от Министерския 
съвет през април 2012 г., последвана 
от Планове за действие за социалната 
икономика 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019 и 
2020-2021 г., приети от Министерския съвет 
и постоянна междуведомствена работа 
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група, ръководена от министъра на труда и 
социалната политика (от юли 2014 г.).

Законът за предприятията на социалната 
и солидарна икономика, Дв, бр. 91 
от 02.11.2018 г.9 предвижда връзки с 
обществеността, свързани със социалната 
и солидарна икономика, видовете субекти 
и мерките за насърчаване и условията и 
процедурите на дейността на социалните 
предприятия.

Тя има за цел да насърчи развитието на 
социална и солидарна икономика като клон 
на икономиката със специални правила 
за: подобряване на достъпа до заетост и 
обучение за придобиване или подобряване 
на професионална квалификация, целяща 
повишаване на жизнения стандарт; създаване 
на условия за подкрепа на социалното 
включване и независимия начин на живот; 
намаляване на социалното неравенство и 
устойчиво териториално развитие.

Законът: въвежда правни определения; 
предприема насърчителни мерки; води до 
подобряване на статистическата информация; 
се отнася до категориите социални 
предприятия и уязвимите групи хора в 
обхвата на социалното предприемачество.

Закон за предприятията на социалната и 
солидарна икономика (2018)
социалната и солидарна икономика е 
форма на предприемачество, насочено 
към една или няколко социални дейности 
и/или социални цели, включително чрез 
производство на различни стоки или 
предоставяне на услуги в сътрудничество 
с държавни или местни власти, или 
самостоятелно.

9 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137187968

Принципите на социалната и солидарна 
икономика са: 1. преимущество на социалните 
пред икономическите цели; 2. сдружаване 
в обществена и/или колективна полза; 3. 
публичност и прозрачност; 4. независимост от 
органите на  държавната власт; 5. участие на 
членовете, работниците или служителите при  
вземане на управленски решения.

субектите на социалната и солидарна 
икономика включват кооперации, 
юридически лица с нестопанска цел, за 
осъществяване на общественополезна 
дейност и социални предприятия.

Социалните предприятия са от клас А и 
клас А+, които отговарят на изискванията 
да: осъществяват социална дейност, която 
произвежда социална добавена стойност, 
определена съгласно методика, издадена от 
министъра на труда и социалната политика; 
се управлява по прозрачен начин с участието 
на членовете, работниците или служителите 
при вземане на решения по процедура, 
установена в учредителния договор, устава 
или друг устройствен документ; изразходват 
за социална дейност или цел положителния 
финансов баланс на предприятието след 
данъчно облагане за последния отчетен 
период над 50 % и не по-малко от 7500 лв.; 
имат не по-малко от 30 % и не по-малко 
от 3 от лицата, заети в предприятието 
към датата на възникване на трудови 
правоотношения, от уязвимите групи; 
Социалните предприятия клас А+ отговарят 
на допълнителни изисквания и условията за 
социално предприятие от клас А. Министърът 
на труда и социалната политика и местните 
власти насърчават субектите на социалната и 
солидарна икономика и оказват подкрепа.

Законът за предприятията на социалната 
и солидарна икономика обхваща следните 
уязвими групи: а) хора с трайни увреждания; 
б) продължително безработни, отговарящи 
на условията за получаване на месечна 
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социална помощ съгласно Закона за социално 
подпомагане и правилника за неговото 
прилагане; в) лица под 29 години без предишен 
професионален опит; г) лица, настанени извън 
семейството по реда на чл. 26 от Закона за 
закрила на детето, вкл. след прекратяване 
на настаняването им; д) безработни лица над 
55 години, регистрирани в Дирекция „Бюро 
по труда“; е) лица, отглеждащи деца с трайни 
увреждания и получаващи помощ съгласно 
член 8д от Закона за семейните помощи за 
деца; ж) лица, изтърпели наказание лишаване 
от свобода за срок не по-малък от 5 години, 
ако краят на наказанието е настъпил през 
последните три години след постъпването на 
работа; з) лица със зависимост към алкохол 
или наркотични вещества, преминали 
успешно лечебна или за психосоциална 
рехабилитационна програма през последните 
две години преди постъпването на работа, 
което се удостоверява чрез документ, издаден 
от лицата, при които е проведено лечението 
на психосоциалната рехабилитация; и) 
бездомни лица по смисъла на § 1, точка 1 от 
допълнителните разпоредби; к) чужденци, 
получили закрила в Република България по 
реда на Закона за убежището и бежанците 
през последните 3 години след постъпването 
им на работа; л) лица, получили статут на 
специална закрила по реда на Закона за борба 
с трафика на хора; м) лица, пострадали от 
домашно насилие по смисъла на Закона за 
защита от домашното насилие.

Електронната платформа / цифровият 
клъстер е иновативен подход, съчетаващ 
онлайн магазин и социална мрежа! 
Той подпомага участниците да предлагат 
своите стоки и услуги по лесен и достъпен 
начин, да търсят лична комуникация с 
настоящи и бъдещи клиенти, да намерят 
подходяща висококвалифицирана работна 
сила, да разширят хоризонтите на бизнес 
предприемачеството и да бъдат винаги в 
най-голяма степен с актуална информация за 
страната и чужбина.

Законът предвижда отличителна марка за 
сертифициране „ПрОДУКТ НА сОЦИАЛНО 
ПрЕДПрИЯТИЕ“ за вписване в регистъра 
на социалните предприятия в република 
България. Законът за предприятията на 
социалната и солидарна икономика има 
добавена стойност в областта на: заетостта; 
социалното сближаване; развитието на 
демокрацията; социалните иновации и 
местното развитие.

Закон за кооперациите (1999) 
Важно правно признаване на кооперациите 
като вид социално предприятие се 
съдържа в Закона за кооперациите, 
който е разработен с активното участие на 
националните кооперативни съюзи10.

Националният съюз на кооперациите 
на трудово-производителните 
кооперации11 (НС на ТПК) има 125-годишна 
история и национално представителство. 
Той е свързан с Международния 
кооперативен алианс, CICOPA, Cooperatives 
Europe, CECOP-CICOPA Europe. Той включва 
212 кооперации от всички региони на 
страната, 30 специализирани кооперации 
на хора с увреждания, 14 регионални 
съюзи и повече от 7 800 членове на 
кооперации.

През 2013 г. НС на ТПК стартира политика 
за задълбочаване на сътрудничеството 
с българските общини. Към днешна дата 
Съюзът е сключил споразумения с повече от 
24 общини в България, вкл. всички големи 
регионални градове.

10 http://www.coopilot-project.eu/wp-
content/uploads/2017/10/National-Report-
BULGARIA-COOPilot.pdf

11 http://www.uniontpk.com/
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От 2018 г. по инициатива на НС на ТПК 
започна провеждането на Регионални 
форуми за социално предприемачество като 
част от Плана за социална икономика на 
Министерския съвет на Република България. 
Те се провеждат съвместно с Министерството 
на труда и социалната политика.

2. рОЛЯТА НА рАБОТНИЧЕсКИТЕ 
ПрЕДсТАвИТЕЛИ

Ролята е представена в членове 123, 130а, 
130б от Кодекса на труда (Раздел II)12.

Кодекс на труда, (член 123) обхваща различни 
бизнес трансфери, включително прехвърляне 
на активи.

Работодателят, който прехвърля бизнеса, 
трябва да представи информацията най-
малко 2 месеца преди започване на промяна, 
а във всички случаи най-малко 2 месеца 
преди служителите да бъдат пряко засегнати 
от промяната на условията на труд и 
трудовите правоотношения.

3.  сИТУАЦИИ НА КрИЗА, рЕшЕНИ с 
АКТИвНО рАБОТНИЧЕсКО УЧАсТИЕ

Българското земеделие в преход към 
новия икономически и социален ред
Земеделието е традиционен сектор за 
България. Той имаше стратегическо значение 
не само защото осигурява продоволствена 
сигурност, но и защото предоставя работни 
места и доходи на голяма част от населението.

Държавата в условията на частна собственост 
преди Втората световна война, не беше в 

12 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/
emcc/erm/legislation/bulgaria-staff-information-and-
consultation-on-business-transfers

състояние да помогне на фермерите да 
обработват земята по модерен начин и да 
увеличават нейното плодородие. Нямаше 
оборудване, нямаше индустриализирано 
напояване на културите, минералните торове 
изобщо не бяха известни, а отглежданите 
сортове култури имаха нисък потенциал.

През периода на социализма (1944-1989 
г.) България има много високи и признати 
постижения в селското стопанство и 
животновъдството, поставени на научна 
основа. Създават се кооперативни 
земеделски стопанства, земята се кооперира 
и обработва с усъвършенствана техника. 
Построени са съвременни птицеферми, 
краве комплекси, свине комплекси, 
междукооперативни комплекси за угояване 
на телета - за над 14 милиона животни. Има 
обширно хидромелиоративно строителство в 
голям мащаб: построени са 638 язовира, което 
прави България третата по големина държава 
в света след САЩ и Япония по отношение на 
дела на напояваните земи.

Отделено е достатъчно място за развитие 
на селскостопанската наука, химизация на 
производството, въвеждане на съвременни 
сортове растителни и животински видове. 
Държавата също предприема мащабни 
мерки за персонал - 22 464 специалисти с 
висше образование работят в сектора. Има 
и добре функционираща и организирана 
селскостопанска наука с научни продукти 
от световна класа. 30 процента от износа 
на България са селскостопански продукти. 
Страната е начело в производството на 
зърнени храни, мляко и месни продукти на 
европейско и световно ниво.

Смяната на социално-икономическите и 
политическите условия у нас след 1990 г. 
бележи началото на прехода от централно 
регулирана държава към пазарно 
ориентирана икономика.
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III.  прЕглЕд по държави  българия

По покана на правителството екип от 
американски и български специалисти 
разработва план за реформи. В съответствие 
с него България е единствената държава в 
света, която ликвидира селското стопанство 
и извършва опустошителна приватизация, 
наречена „аграрна реформа“.

Аграрната реформа започва с възстановяване 
на земята на предишни собственици и 
техните наследници. Така кооперативната 
земеделска земя е разделена на повече от 6 
милиона парцела земя; процес, който отне 
около десет години и струва на държавата 
няколко милиарда лева. Само за три години 
създадените за целта „ликвидационни 
съвети“ причиняват промишлени загуби от 
200 милиарда лева.

Периодът на ликвидация е белязан от 
унищожаването, разграбването и продажбата 
на създадените сгради, автотракторен 
парк, селскостопански животни и трайни 
насаждения. Председателите на земеделските 
структури са уволнени, работата на общото 
събрание е прекратена, а управителните 
и контролните съвети назначават 
ликвидационни съвети.

Заедно с разрушенията и опустошенията 
ликвидационните съвети започват масови 
съкращения. До 1989 г. в индустрията има 789 
000 служители и всички те работят по трудов 
договор (100%). Само за две години от 1992 до 
1994 г. са уволнени 400 000 работници.

До 1989 г. заплатите представляват 91% от 
средната работна заплата в страната, дори 
през 1990 г. тя е с 12% над средното ниво и 
след това пада до 67%.

Всички, занимаващи се със земеделие, се 
сблъскват с неяснота и несигурност - без 
възможности за работа за живеещите  в 
малък град или село, което не предлага 
друга дейност освен земеделие. За тях 

няма обезщетения за безработица и те 
трябва бързо да решат как да оцелеят, за 
да осигурят основни условия за живот на 
своите деца, семейство и болни родители. 
Един от вариантите е да заминете в чужбина 
и да работят нелегално. Повечето от тях 
отиват в Гърция, Испания и Италия. Много 
икономисти, зооинженери, агрономи стават 
болногледачи и чистачки - съвременните 
пепелянки в Европа. Другият възможен изход 
за тях е да станат фермери, да поемат риска 
на предприемачеството.

В процеса на ликвидация на много места 
в страната хората се организират и се 
противопоставят на този опустошителен 
процес. Те решават да запазят малкото, което 
е останало, като предприемат създаването 
на нови производствени и икономически 
единици - земеделски кооперации. Те са 
създадени като икономически единици за 
собственици на земя и друго земеделско 
имущество с цел производство на продукти 
и предоставяне на услуги за задоволяване на 
лични, но и общи икономически и социални 
потребности.

Историите на Земеделска кооперация 
„Нива-93“ и Земеделска кооперация „16-
ти декември“ са ярък пример за това как 
самите работници поемат отговорността 
за организирането и управлението на нови 
форми на селскостопанско производство и 
заетост.
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казуСи:  зк „нива-93

4. КАЗУсИ
4.1 ЗК „Нива-93“13

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
възниква в процеса на преструктуриране 
на отношенията и собствеността в селското 
стопанство в България - ликвидация на 
земеделски стопанства и агропромишлени 
комплекси, съществуващи по времето на 
социализма.

разположение: 
село Професор Иширково, Силистренска 
област (Североизточен регион на България)

предишна дейност: 
земеделие, овощарство и друго 
селскостопанско производство в 
юридическата форма на съществуващата по 
времето на социализма стопанска единица.

настояща дейност: 
производство и търговия на земеделски 
култури (пшеница, царевица, слънчоглед), 
семепроизводство, отглеждане на трайни 
насаждения (кайсии, сливи, праскови, 
череши), етерично маслени култури, 
пчеларство, търговия на местния, 
националния и международни пазари

дата на създаване: 
09.01.1993 г.

13 Този казус е изготвен от Светла Василева и 
преведен от Юлия Симеонова (КНСБ).

брой заети към момента на създаване: 
29 служители на пълен работен ден, при 184 
учредители

брой заети сега: 
130 работни места - 30 в търговията и 
останалите 100 - в селското стопанство

брой партньори към момента на 
учредяване: 
184 учредители, собственици на земя, 
инвентар и дялов капитал и 396 член-
кооператори

Юридическа форма: 
земеделска кооперация

оборот (декември 2019 г.): 
непосочен

интернет сайт: 
кооперацията няма уебсайт (e-mail: zk_
niva93@abv.bg)

лице за контакти: 
Велика Стоилкова

https://registarnakooperatsiite.com/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-93
https://registarnakooperatsiite.com/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-93
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Формула за участие на работниците и 
служителите
Разширяване на обработваемата земя до над 
30 000 декара абсолютно плодородна земя 
и на предмета на дейност: производство 
на 12 вида култури и семепроизводство, 
включително за международните пазари.

Описание на процеса
Създаване на инициативен комитет, който 
организира и провежда Учредително 
събрание за създаване на Земеделска 
кооперация „Нива-93” със 184 учредители 
- собственици на земя, инвентар и дялов 
капитал от 6 610 евро.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Организиране на производството чрез нов 
тип отношения - сдружаване на бедни и 
дребни собственици на земя и други активи 
(машини, животни, инвентар, парични 
средства и т.н.), които преди са били 
работещи в същия отрасъл. Те се кооперират 
в съответствие със Закона за кооперациите на 
принципа: 1 дял - 1 глас в управлението.

Основни бариери
Сложна политическа и икономическа 
обстановка в страната, хиперинфлация 
над 3000% и фалити на 5 банки в рамките 
на 1 седмица през 1997 г., последвани от 
деноминация и въвеждане на валутен борд, 
лоши климатични години, липса на пазари и 
ниски изкупни цени.

Фактори на успеха
Синдикална организация, социална 
програма, смели инвестиции, създаване 
на работни места; работа по европейски 
проекти, високопроизводителна техника и 

непрекъснато развитие, в т.ч. подпомагане 
на стипендианти - агрономи и икономисти; 
членство в Асоциацията на земеделските 
кооперации; Членството на България в ЕС.

Основни ползи за компанията, 
работещите и общността / обществото
Възстановява структура и производство, към 
които хората са привързани, възпрепятства 
обезлюдяването на населените места, създава 
заетост за живеещите на територията, 
задоволява потребностите на пазара с 12 вида 
култури и други продукти, развива сериозна 
социална и културно-просветна дейност.

Преносимост
Законът за кооперациите позволява 
създаването на производствени структури 
в почти всички сектори на производството 
и услугите, като същевременно дава 
правомощия на всички участващи на 
принципа 1 дял - 1 глас в управлението
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казуСи: зк „16-Ти дЕкЕмври“

4.2 ЗК „16-ти декември“14

профил на компанияТа
вид на процеса: 
наследяване, преструктуриране

разположение: 
село Гарван, Община Ситово

предишна дейност: 
земеделие в друга юридическа форма и 
форма на собственост

настояща дейност: 
земеделско производство, пшеница, 
царевица, овощна градина, експлоатация 
на съоръжения за съхранение на зърно, 
сушилни и др.

дата на създаване: 
16.12.1992 г.

брой заети към момента на създаване: 
450 член-кооператори

брой заети (2019 г.): 
629 член-кооператори

брой съдружници към момента на 
учредяване: 
450 членове

14 Този казус е изготвен от Юлия Симеонова и Ася 
Гонева (КНСБ).

Юридическа форма: 
селскостопанска кооперация

оборот (декември 2019 г.): 
непосочен

интернет страница: 
www.zk-16dekemvri.com

лице за контакти: 
Иван Добрев 

https://registarnakooperatsiite.com/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://registarnakooperatsiite.com/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.zk-16dekemvri.com/


27

Формула за участие на работниците и 
служителите
Сътрудничество на принципа 1 дял - 1 глас 
в управлението; закупени и арендувани 
земи, разширен асортимент на земеделските 
култури, закупуване на най-нова техника, 
предлагане на услуги; подкрепя стипендианти 
- механици, инженери, икономисти.

Описание на процеса
1992-2000 г. - ниски добиви, загуба на земи, 
задължения към банки, земеделската 
кооперация е изправена пред фалит; 
Решението: нов управителен и кооперативен 
съвет, хора с богат организационен и 
професионален опит, амбиция на член-
кооператорите да се спасят кооперацията, 
земята и инвентарът. Само за стопанската 2000-
2001 г. - 72 заседания.
Две оздравителни програми през 2000 и 2003 
г. с наемане на допълнителна работна ръка; 
ръчна обработка на масивите; намаляване на 
възнагражденията на персонала; трудна битка с 
банкови задължения (над 820 000 лв.).
2008-2014 – Програма за Иновации и 
Модернизация
2008-2014 – Закупуване на високо-технологични 
и производителна селскостопанска техника
2016-2021 – Програма за Устойчиво Развитие 
2016-2021 - Ефикасни стимули за квалификация 
на работниците в основните производствени 
процеси (сеитба и прибиране на реколтата / 
жътва)

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Обогатен предмет на дейност: производство 
и реализация на селскостопанска продукция 
и предоставяне на селскостопански услуги в 
района чрез работилница и склад за резервни 
части, склад за преработка на продукти. 
Сериозни инвестиции в най-модерна 
техника. Изграждане на складови площи. 
Производство и продажба на зърнени и 
маслодайни култури.

Основни бариери
1992-2000 г. – ниски добиви, загуба на земи, 
задължения към банки, Земеделската 
кооперация е пред фалит; климатични 
предизвикателства.

Фактори на успеха
Закупена нова и модерна и 
високотехнологична техника, собствена земя 
(1600 дка), построени сгради и съоръжения  
за над 12,5 млн.лв. (силози, сушилни, овощна 
градина с капково напояване,  прилагане най-
модерна техника за обработка с автопилоти 
и проследяващи устройства и др. , ефикасни 
стимули  за квалификация на работещите в 
основните производствени процеси, високи 
добиви пшеница и царевица.

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/обществото
Компанията осигурява заетост на 629 местни 
лица; Разгърната социална дейност – отдих и 
рехабилитация за работещите; постъпателно 
нарастване на трудовите възнаграждения; 
увеличаване рентата за собствениците на 
земя и инвентар; работа за младите семейства 
от селото; подпомагане на възрастни 
и самотни хора; подкрепа на местното 
читалище и художествената самодейност.

Преносимост 
Кооперирането е формула,  която може 
да е успешно приложима в различни  
производствени сектори . Тя овластява 
работещите при взимането на решения за 
развитието въз основа на принципа 1 дял – 1 
глас.
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ФрАНЦИЯ15

15 Тази глава е написана от Мелинда Келемен (DIESIS Network).
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прЕглЕд по държави: франция

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Франция е първата държава в Европа, която 
разработва концепцията за „социална 
икономика“ през 70-те години и това все 
още е широко признато в страната. През 
последните години Франция стана свидетел 
на нарастващ брой нови работнически 
кооперации и други форми на фирми, 
управлявани от труда. Заетостта, създадена 
от кооперации на работници, се е увеличила 
с 19% от 2008 г. Откупуването от работници 
(ИКР) се оказа устойчив начин за спасяване на 
компании и работни места.

Националното законодателство създава 
благоприятна среда за работническите 
кооперации. Френският закон за социалната 
и солидарна икономика (ССИ), приет 
през 2014 г., има за цел да подпомогне 
придобиването на бизнес и да предостави 
инструмент за служителите, които поемат 
компанията.

2. рОЛЯТА НА рАБОТНИЧЕсКИТЕ 
ПрЕДсТАвИТЕЛИ
Според доклад по съвместен проект на 
синдикатите за социалната икономика16 
синдикатите и работническите кооперации 
обикновено споделят някои цели и 
ценности, но отношенията между тях като 
цяло често могат да бъдат проблематични 
във Франция. Френските синдикати 
приветстваха инициативата за социална и 

16 Синдикатите и работническите кооперации в 
Европа: печеливша отношения (Максимизиране 
на социален и икономически потенциал в 
работническите кооперации). Trade unions and 
worker cooperatives in Europe: A win–win relationship 
(Maximizing social and economic potential in 
worker cooperatives) https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/
meetingdocument/wcms_234169.pdf

солидарна икономика (ССИ)17 и взеха участие 
в диалог за разработването и прилагането 
на законопроекта. Синдикатите като цяло 
подкрепят създаването на нови кооперации, 
особено на регионално ниво. Синдикатите 
са играли решаваща роля в много случаи 
(например кооперацията Helio Corbeil или 
Fontanille). И в двата случая синдикатите (CGT 
и CFDT) са упражнявали надзор по отношение 
на поемането на работници от фалирали 
предприятия.

В случая на кооперация Helio Corbeil или 
Fontanille работниците са инвестирали 
обезщетението си за безработица и 
компенсацията в капитализацията на тези 
кооперации. Синдикатите заедно с CGScop 
им помогнаха, като въведоха индустриални 
стратегии и бизнес планове, които да 
бъдат устойчиви в дългосрочен план. 
Синдикатите използваха също контактите 
си с публичните власти, но „динамиката на 
участието“ беше най-важната. Обучението 
за членство в кооперация е обект на 
голямо внимание. В случая на Helio Corbeil 
бяха необходими 18 месеца, за да бъдат 
обучени и приети като членове. Освен 
това, всички работници в новосъздадените 
кооперации са членове и са обединени 
в синдикати. Условията на труд в 
предишните предприятия бяха запазени, 
докато производствените процеси бяха 
организирани в съответствие с подновената 
гъвкавост и ефективност, която изглежда 
липсваше при предишното управление.

17  Национален закон за Социална и Солидарна 
Икономика. Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative 
à l‘économie sociale et solidaire (National Law on 
Social and Solidarity Economy)

file:///F:\In4BTE\Loi n� 2014-856 du 31 juillet 2014 relative � l'�conomie sociale et solidaire (National Law on Social and Solidarity Economy)
file:///F:\In4BTE\Loi n� 2014-856 du 31 juillet 2014 relative � l'�conomie sociale et solidaire (National Law on Social and Solidarity Economy)
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3. МЕхАНИЗМИ ЗА БИЗНЕс ТрАНсФЕр
3.1 Екосистема към бизнес трасфер

Във Франция екосистемата подкрепя 
процесите на ИКР: местното кооперативно 
движение е силно, синдикалното движение 
и солидарността на работниците също имат 
дълга история, правната основа насърчава 
работниците и служителите да използват 
решения за изкупуване и общата осведоменост 
за решението на ИКР е относително високо. 
Правителството също така подкрепя 
социалната икономика, Министерството 
на екологичния и приобщаващ преход, 
в партньорство с Министерството на 
европейските и външните работи, създадоха 
Глобален алианс - инициативата Пакт за 
въздействие през 2019 г.18

 Не е лесно да се намерят достоверни и 
скорошни данни ССИ и по-конкретно за 
кооперациите на работниците във Франция. 
ССИ средно представлява повече от 10 % от 
общата заетост в икономиката с 2,3 милиона 
платени работници (9,9 % от общата заетост в 
еквивалент на пълно работно време).

ССИ е разпространена във всички региони на 
Франция и се счита за важна икономическа 
сила. 

Във Франция Société cooperative et 
participative (SCOP) е кооперативният 
модел на работниците. SCOP е кооперативно 
предприятие, в което работниците и 
служителите притежават по-голямата 

18 Нов Глобален Алианс за Социална и 
Солидарна Икономика и за Включваща 
Икономика. New Global Alliance for 
the Social and Solidarity Economy and 
the Inclusive Economy    https://www.
gouvernement.fr/en/new-global-alliance-for-
the-social-and-solidarity-economy-and-the-
inclusive-economy

част от капитала (минимум 51 %) и имат 
правомощия за вземане на решения. 
Работещите избират мениджърския 
екип, активно участват във вземането на 
решения, управляват компанията и споделят 
печалбата й в съответствие с демократичните 
икономически принципи на кооперациите.

Съгласно френското търговско право, 
SCOP може да бъде учреден като SA 
(société anonyme) - публично акционерно 
дружество, SARL (société à responsabilité 
limitée) - частно дружество с ограничена 
отговорност или SAS („société par actions 
simpfifiée“, - дружество с ограничена 
отговорност чрез акции). Според Les Scop 
(Обща конфедерация на кооперациите 
от Scop Worker във Франция) през 2017 г. 
в сектора са имали 3 177 работнически 
кооперации с оборот от 5 млрд. евро. Над 
4000 нови работни места бяха създадени от 
кооперации на работници (SCOP) и много 
заинтересовани страни (SCIC). Около 2400 
от тях са възникнали от разширяването 
на дейността на кооперациите, докато 
допълнителни 1600 работни места са 
създадени от новосъздадени кооперации. 
От 300 новосъздадени кооперации, 156 
са кооперации на работници и 134 са 
кооперации с много заинтересовани страни. 
Кооперациите с много заинтересовани 
страни са собственост на работници, както 
и на други заинтересовани страни, като 
клиенти или доставчици. През 2017 г. в цялата 
страна имаше 741 кооперации с множество 
заинтересовани страни, с 15,6% повече в 
сравнение с 2016 г. Работната им сила възлиза 
на почти 7 000 служители. Работниците и 
кооперациите с много заинтересовани страни 
имат висок процент на оцеляване, като 67% от 
кооперациите успяват да изминат първите си 
пет години от дейността си (средният брой на 
не-кооперациите в страната е 60%). Секторът 
на услугите е най-динамичен - 40% от 
работните места се генерират от кооперации 
в този сектор. Промишлените, строителните 

https://www.les-scop.coop/


32

прЕглЕд по държави: франция

и обслужващите кооперации представляват 
82% от общия оборот на движението. 
Кооперациите в областта на енергетиката и 
околната среда и кооперациите на дребно 
също отбелязаха своя оборот с 16,4% и 
съответно с 11,6%. Кооперативният сектор 
играе ключова роля във Франция, като 
разчита на 23 000 предприятия, в които 
работят един милион души. Те имат общ 
оборот от 320 млрд. евро.

Кооперативният сектор играе ключова 
роля във Франция, като разчита на 23 000 
предприятия, в които работят един милион 
души. Те имат общ оборот от 320 млрд. евро.

3.2 Действащи лица, участващи в 
процесите на наследяване на бизнеса

Във Франция ИКР или са мотивирани от 
криза на компанията, или от проблеми с 
наследството на бизнеса. Това може да бъде 
или преобразуване на асоциации или 
други видове кооперации в собственост на 
работници и служители, или изкупуване, 
когато служителите поемат предприятия 
с финансови затруднения. Във Франция 
ИКР обикновено се провеждат като 
договорени изкупувания на служители 
между работници и техните представители 
и напускащи собственици, кооперативния 
сектор и местните власти или съдилища по 
несъстоятелност.

Следователно основните играчи са:
•  собственик на фирма,
•  представители на компанията (мениджър),
•  служители,
•  външни членове (не-кооператори), 

например осигуряващи посреднически 
капитал за служители,

•  корпоративни федерации: Конфедерация 
на работническите кооперации (La 
Confédération générale des Scop),

•  синдикатите играят роля най-вече на 
регионално ниво.

4. ПъТ И ФИНАНсОвИ МЕхАНИЗМИ
Френският Закон за социалната и 
солидарна Икономика (ссИ) предоставя 
регулаторна рамка в подкрепа на 
традиционните организации на ССИ и новите 
социални предприятия19. Дава право на 
служителите на проблемни фирми да бъдат 
информирани предварително, ако бизнесът 
на техния работодател ще бъде продаден 
или затворен, за да им се даде възможност 
да превърнат фирмата в кооперация или да 
основат нова кооперация. Предприятията с 
по-малко от 250 служители ще трябва да ги 
информират за намерението си да продават 
поне два месеца предварително.

Законът също така дава възможност за 
преодоляване на трудностите, които 
липсата на капитал налага на работниците. 
Разпоредбите за създаване на кооперации 
за преход („SCOP d’amorçage“). Ако 
компанията е поета по кооперативен 
модел, но служителите нямат необходимия 
мажоритарен дял от началния капитал, 
законът позволява временни външни 
инвеститори да се включат в процеса. 
Работещите все още запазват мнозинството 
по отношение на вземането на решения. 
Външен инвеститор може да притежава над 
50% от капитала на кооперацията (SCOP), но 
само за ограничен период от седем години. 

19 OECD (2017), „The Law on the Social and Solidarity 
Economy (SSE), France“, in Boosting Social Enterprise 
Development: Good Practice Compendium, 
OECD Publishing, Paris, ОИСР (2017) „Законът за 
социалната и солидарна икономика (SSE), Франция“, 
в „Стимулиране на развитието на социалните 
предприятия: сборник за добри практики“, 
издателство на ОИСР, Париж https://www.oecd-
ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-
enterprise-development/the-law-on-the-social-and-
solidarity-economy-sse-france_9789264268500-10-en
;jsessionid=MztPRVSKEp2gYWMNfCb1WY88.ip-10-
240-5-59

https://www.les-scop.coop/
https://www.les-scop.coop/
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Това дава възможност на служителите 
да станат мажоритарни заинтересовани 
страни осем години след трансформацията 
на предприятието в кооперативно 
дружество. Следователно работниците имат 
седем години, за да получат по-голямата 
част от капитала. Ако е необходимо, те 
могат да получат достъп до неделимите 
резерви за тази цел. В замяна външните 
членове са длъжни да продават акциите 
си на работниците, за да достигнат 50% 
собственост.

Допълнителни финансови инструменти:

Откупуването от работещите във Франция с 
недостатъчно използван взаимен фонд „FCPE 
de reprise“ помага за формирането на ИКР. 
То беше въведено във френската система 
за финансово участие на работещите (ФУР) 
през 2006 г., за да позволи на работещите 
да поемат компанията си работодател при 
преференциални условия. Механизмът е 
подобен на американския ESOP, но не е 
обезщетение за работещи, което се прилага 
автоматично за всички заети (само една 
трета се изисква да участват). И двете са 
схеми за собственост чрез доверие чрез 
посредник, който може да използва заемни 
средства на база ливъридж, с цел да формира 
собственост на работниците и служителите. 
Според Доклада за 2013 г. тази форма е 
подобна на ESOP в САЩ: и двете действат 
чрез посредник, и двата са с ливъридж, и 
двете са схеми за собственост на акции за 
бъдещи пенсионирани служители акционери. 
Въпреки това, прилагането на този модел 
във Франция беше изключително лошо (само 
2 FCPE – ползвания на взаимен фонд - бяха 
отчетени през 2012 г.). Новият Кодекс на труда 
през 2018 г. също така предоставя известно 
пространство на работниците да купуват. 

5. КЛЮЧОвИ ЕЛЕМЕНТИ И БАрИЕрИ
5.1 Ключови елементи

Има няколко елемента:

• поддържащата екосистема изглежда 
задължителна

• строго дългосрочно планиране
• готовност на финансови източници
• хора, отдадени на процеса
• обучение 

5.2 Ключови бариери

• липсваща информация за ИКР като реална 
алтернатива

• липса на финансови източници
• липса на дългосрочна отдаденост на хората
• набор от умове от служител до собственици

6. рИсКОвЕ

Има няколко рискове / грешки, които 
компаниите трябва да избягват, за да имат 
успешен процес на прехвърляне на бизнес и 
да имат дълъг живот - те не се различават от 
тези в други страни:

•  липсваща информация за ИКР като реална 
алтернатива

•  липса на финансови източници
•  липса на дългосрочна отдаденост на хората
•  набор от умове от работещ до собственици
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казуСи: QuonEx AlSATEl

7. КАЗУсИ 
7.1 Quonex Alsatel20 

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса:
изкупуване (след ликвидация)

разположение:
Франция

предишна дейност:
Корпоративни телекомуникационни решения 
и унифицирана комуникация

настояща дейност:
същата

дата на създаване:
2018 г. (компанията първоначално е основана 
през 1947 г.)

предишен брой работещи:
120

брой работещи при създаването:
47 

настоящ брой работещи:
66

брой работещи партньори при 
създаването:
37

настоящ брой партньори:
4 (преди създаването, най-накрая 1)

20 Казусът е изготвен от Пол Хамуд и Лука 
Пасторели и редактиран от Мелинда Келемен 
(Diesis Network).

Юридическа форма:
SCOP

оборот:
7 млн. евро през 2019 и 7,4 млн. евро през 
2020 г.

интернет страница: 
https://www.quonex.fr/ 

лице за контакти: 
Enis Muslic 

https://www.quonex.fr/
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Представяне на ситуацията 
През 1947 г. е създаден ALSATEL, Société 
Alsacienne et Lorraine de Télécommunications 
et d‘Electronique. През 2007 г. EIFFAGE Group 
придоби 100% от акциите на Alsatel и TTE 
Transel (основани през 1958 г.). През май 2016 
г. холдинговото дружество Quantum Capital 
Partners придоби 100% от дяловете в Eiffage 
Energie Communications, Réseaux et Sécurité 
(промяна на името на ALSATEL през 2011 г.) и 
Sécurité и Eiffage Energie Réseaux et Télécom 
(името също бе променено през 2011 г.), които 
станаха Quonex.

През декември 2017 г. Quonex IDF беше 
поставена в съдебна ликвидация в съда в 
Бобиньи и всички служители бяха уволнени. 
В резултат на това някои активи (договори 
за поддръжка) бяха изкупени обратно от 
Foliateam и ITC Ariane.

През май 2018 г. в Quonex GE имаше 
план за съкращения, който включваше 
доброволни напускания и конвенционални 
прекратявания (около 30 души). През 
юли 2018 г. Quonex Grand Est излезе в 
банков процес, а след това в ликвидация 
с производство от 10 септември 2018 
г. Служителите изкупиха Глас & Данни, 
Приложения, дейностите „Оператор“ и 
„Сигурност“ под формата на кооперация, 
която стана Quonex Alsatel.

Пазарът на телекомуникации:
• комуникационни системи (глас)

Развитие към:
•  обмен на компютърна информация (данни, 

имейл, видео, звук ...)
•  събиране на хора и насърчаване на обмена 

(видеоконференции, облак, унифицирани 
комуникации)

• осигуряване на сигурност за стоки и 
хора (контрол на достъпа, видеозащита, 
обаждане при болест ...)

•  увеличаване на скоростта с непрекъснатост 
на обслужване (окабеляване, достъп до 
интернет, мобилност)

Кооперацията е регионална и има 
национално покритие.

Клиентите на Quonex са:
• МСП и ETI (компании с междинен размер)
• хотелиерски бизнес
• общност
• индустрия
• здраве
• строителни и благоустройствени работи

Сфери на дейност:
• глас и данни
• приложения
• сигурност
• радио
• услуги

The cooperative present regionally and has a 
national coverage.

Формула за участие на работниците и 
служителите
Работещите не бяха много запознати 
с кооперативния модел, тъй като бяха 
работници във фирмата. Необходимостта/
желанието да се поеме компанията ги доведе 
до модела SCOP чрез URSCOP. Те мислеха 
за кооперативния модел на споделяне още 
преди да опознаят този социален модел. 
Структурата на SCOP би донесла решението 
да се поеме структурата и да се решат 
много проблеми. По време на процеса на 
създаване на компания в SCOP грижата за 
прозрачността беше много важна. По време 
на поглъщането трябваше да се направят 
отстъпки, по-специално за премахване на 
13-тата заплатата, както и за една седмица 
празници, и да се премине от 6 на 5. Това 
даде възможност да се достигне точката на 
рентабилност.. 
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Описание на процеса
Причините за ликвидацията на дружеството:
• разходите за извънгабаритни услуги за 

поддръжка в сравнение с оперативните 
услуги.

• инвестиции, направени по групова 
прогноза -> изискващи време, което 
компанията не е имала (над 3 години).

• високи такси за надзор и управление по 
отношение на структурата.

• разходи, поети главно от Quonex Grand Est.
• режийните разходи са били твърде високи.
• ниско финансово участие на 

инвестиционния фонд Quantum Capital 
Partners.

• стратегия, основана на нереализиран 
външен растеж.

Когато компанията беше ликвидирана, 
уволнените служители направиха 
предложение да получат ясна представа 
за стойността на компанията. Те бяха 
готови да вложат 400 000 евро, докато 
голяма група иска да вложи 23 000 евро. 
Когато последните оттеглиха офертата 
си, тъй като служителите искаха да 
запазят 51 служители вместо 27, групата 
увеличи офертата си до 100 000 евро, 
което въпреки това беше по-евтино за 
държавата. Служителите на Quonex също 
го подобриха, като участваха в 20 000 евро 
PES. Офертата от 420 000 евро беше по-
скъпа за държавата, но осигури задържане 
на 47 служители. След това съдът се 
произнесе в полза на работещите.

От правна гледна точка служителите се 
оставят да бъдат уволнени и обезщетението 
е инвестирано във фирмата. Капиталът от 850 
000 евро беше набран с различни помощи, 
включително помощ от региона Grand-Est 
(Bourse d‘Emargence).

Аргументите за поглъщането на компанията 
от работещите включват:

•  придружаващи писма от големи компании.
•  писма за ангажимент от 4 регионални 

компании, първоначално заинтересовани 
да поемат компанията, която накрая се 
присъедини към SCOP като асоциирани 
лица и вече не са конкуренти, а партньори.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Синдикатите всъщност не са участвали в 
поглъщането на компанията. Работническият 
съвет имаше подкрепата на адвокати, които 
успяха да помогнат и да ги насочат към 
URSCOP (Регионален съюз на SCOP).

Имаше и механизъм за финансова подкрепа/
помощ (помощ за създаване ARCE, грант 
за възникване и лично участие - бонус 
за съкращения), SOCODEN (финансова 
организация SCOP), която отпусна 200 000 
евро за 3 години без никакво обезщетение, 
като им даде време да възстановят 
средствата си, след ликвидацията на Quonex, 
за инвестиране в Quonex Alsatel SCOP, France 
Active (200 000 евро заем за 3 години) и най-
вече AFICOOP (асоциация за финансиране на 
кооперации URSCOP), която направи 420 000 
евро достъпни в деня на съдебното решение.
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Да синтезираме:
А. Наличност от AFICOOP на 420 000 евро в деня на изслушването.
Б. Заеми:
а. Финансова организация SCOP (SOCODEN): 200 000 евро.
б. Финансова организация France Active: 200 000 евро.
с. Банкова кредитна кооперация: 500 000 евро за възстановяване на 420 000 евро.
В. Натрупване на капитал 850 000 евро: изплащане на суми за съкращения, помощ за 

създаването на компанията и помощ от Conseil Général Grand Est.

SWOT анализ на изкупуване на компанията Quonex от работещите

Източник: Les Scoop презентация на Quonex

 

 

 

 

 

 

 

 

Силни 
страни 

НАШИТЕ ЦЕННИ КАЧЕСТВА 

ЕЛЕМЕНТИ НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ 

Стабилна клиентска база +          Положителен принос към устойчивостта на кооператива  + 

Репутация на Alsatel +          Изградена местна и регионална репутация + 

Голяма клиентска подкрепа за кооператива  +          Положителен принос към устойчивостта на кооператива  + 

Нисък технически оборот +          Гаранция за проследяване и качество на услугите + 

Географска близост +          Способност за реакция и удовлетвореност на клиентите + 

Компетентност в предварителните продажби +          Гарантирано създаване на гъвкави решения за клиентите + 

Обучен екип по продажбите +          Приемственост в обслужването на клиенти + 

Утвърден и сертифициран технически екип +          Гарантирана приемственост на услугите + 

Опитни мениджъри в областта +          Повишена ефективност/цялостност при вземането на решения + 

Няколко оферти за достигане до акаунтите на клиенти +          Няколко канала за бизнес развитие + 

Лоялни и сигурни партньори +          Подпомага развитието на структурата + 

Лоялни и силни партньори +          Без прекъсване на операциите + 
 

 
 
 
Слаби страни 

НАШИТЕ ИДЕНТИФИЦИРАНИ СЛАБИ СТРАНИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДЕЙСТВИЯ 

ЕЛЕМЕНТИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Компетентност МРЕЖОВА БЕЗОПАСНОСТ/ИНФРАСТР., моно-констр.            -     Партньорството с локалния интегратор става външно + 

Остаряла система за планиране ресурсите на предприятието -           Изследване за еволюцията с външни партньори + 

Няма оферта за "Софтуер като услуга" (SaaS) (OPEX) -           В ход е проучване на офертата за разпространение от голям оператор + 

Много обекти=> гласови услуги за националните клиенти -           В ход е проучване и обмен за финализиране с национален изпълнител + 

Несигурен постоянен доход  -           В ход е проучване на офертата за разпространение от голям оператор + 

Трудност при подбор/ Опит -           Взаимни компетенции с външни партньори + 

Ограничен достъп до определени обществени пазари -           Възможно отваряне чрез съвместни договори с външни партньори + 

Демотивация и демобилизация на служителите -           Кооперативът е събрал и привлякъл мотивирани служители + 
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Възможности 

 
 

Заплахи 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 НАШИТЕ ОТГОВОРИ КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПАЗАРА 

ЕЛЕМЕНТИ  НАШИТЕ ЦЕННИ КАЧЕСТВА  
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Разгръщане на локални магазини + Достатъчно умения в кооператива за позициониране + 

Потенциал за WIFI – LAN мрежа + Доказан опит и ресурси за този тип решение + 

Динамики, свързани с постоянната еволюция на 
стандартите за WiFi 

+ Опит и ресурси, утвърдени за този тип решения + 

Ускоряване на облачно решение + Съществуваща оферта + 
 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ВЪНШНИ ЗАПЛАХИ И СВЪРЗАНИЯ С ТЯХ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЕЛЕМЕНТИ  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Разгръщане на SaaS решения от оператори - В ход е проучване на офертата за разпространение от голям 
оператор 

+ 

Нелоялна конкуренция - Кодекс за поведение с външни партньори + 
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казуСи: QuonEx AlSATEl

Генезисът на кооперативния проект се роди 
от обща човешка амбиция, създаване на 
група (сплотеност, взаимно доверие и т.н.). 
Служителите на компанията са го създали 
след задълбочен SWOT (силни и слаби страни, 
възможности и заплахи) анализ на мрежата, 
който носи пълна легитимност на този проект.

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
Структурата под формата на кооперация 
позволява на служителите да:

•  подчертайте активите на компанията,
•  установят силни партньорства за 

коригиране на слабостите,
•  реагират на пазарните възможности,
•  създават свързани планове за действие с 

бизнес партньори.

 Допълнителни предимства:
•  запазване на работните места в отдалечен 

район,
•  предизвикателството да не офшорнират 

- да могат да се конкурират с „по-големи“ 
компании,

•  овладяват собственото професионално 
бъдеще.

Преносимост
За създаването на компания е необходимо 
да има структура, която да има душа, 
знания, история и хора, както и да има 
административна подкрепа.

За създаване, инженеринг, поддръжка:

•  да има правна подкрепа,
•  да даде възможност за действие, да успокои 

сътрудниците, да има финансова подкрепа,
•  да има подкрепа от гледна точка на 

човешките ресурси, която да придружава 
мениджърския екип, за да възвърне 
контрола, да организира и да въведе нов 
модел.

За да успеете, най -важното е да имате 
харизматични лидери, които да изпълняват 
проекта и които имат основен източник на 
легитимност.

видео, документални филми, 
информация за казуса 
https://www.quonex.fr/presentation
9 études de cas de Sociétés Cooperatives 
(e-book published by Les SCOP) https://
www.7switch.com/en/ebook/9782376871392 

https://www.quonex.fr/presentation
https://www.7switch.com/en/ebook/9782376871392
https://www.7switch.com/en/ebook/9782376871392
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германия21 

21 Тази глава е написана от Ханс-Герд Нотенбом (innova eG).



42

прЕглЕд по държави: гЕрмания

1.НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

В Германия собствеността върху акциите 
на работещите се разглежда предимно от 
гледна точка на създаването на богатство 
и мотивацията на служителите. Съответно 
фокусът на работещите е върху споделянето 
на печалбата, а за компаниите - за 
осигуряване на квалифицирани работници 
в компании, когато се обмислят планове 
за собственост на работещите (ESOP). 
Независимо от това, винаги има случаи, в 
които, предизвикани от криза на компанията 
и заплахата от съкращаване или дори 
пълно закриване на бизнес, се обмисля 
продължаване на бизнеса от работещите 
или с участието на работещите. През 
последните години темата за участието 
на работещите придоби значение също в 
дискусията за наследството на компанията 
при липса на наследници за по-възрастните 
собственици. Всяка година в Германия има 
около 30 000 предавания на фирми. Поради 
тази причина в момента тече политическа 
дискусия за това как работещите също 
могат да бъдат мобилизирани да поемат 
компании, в които работят. Тъй като 
фирмите, собственост на работници и 
работническите кооперации нямат дълга 
традиция в Германия, много политически 
кампании са ограничени до призоваване на 
наетите мениджъри да поемат бизнеса от 
по-възрастните собственици, които са готови 
да го предадат. Следователно тази форма на 
управленско изкупуване (MBO) е и най-често 
срещаната форма на трансфер на бизнес 
към работещите. Поемането на компании от 
мнозинството или голяма част от служителите 
е маргинално явление в Германия. 
Работническите кооперации също нямат 
висок профил в кооперативните федерации, 
в кооперативната наука и в кооперативния 
политически дебат. Те също така не се 
споменават повече по име в кооперативния 
закон от 2006 г. Поради малкия брой 

практически случаи, едва ли са разработени 
други правни разпоредби за собствеността на 
работещите.

В малкото случаи, когато една компания 
е продължена от мнозинството работещи 
и служителите имат по-голямата част от 
правото на глас, законовите решения са 
разработени въз основа на индивидуалния 
случай.

При тези решения най -често се избираше 
непряко участие на служителите чрез фонд и/
или попечител.

2. рОЛЯТА НА рАБОТНИЧЕсКИТЕ 
ПрЕДсТАвИТЕЛИ
2.1 работнически съвети

Избраните членове на работническия съвет 
(Betriebsrat) представляват интересите на 
всички работещи в предприятието или на 
работното място. Не е синдикален орган. 
Въпреки това, сътрудничеството между 
работническите съвети и синдикатите, 
представени на дадено работно място, е 
изрично гарантирано от закона. Работнически 
съвети могат да бъдат създадени във 
всички частни предприятия с най-малко 
пет служители и се избират от цялата 
работна сила. Висшите ръководители и 
висшето ръководство не са представени в 
работническия съвет. Всички работещи, които 
са били наети в компанията поне шест месеца, 
могат да се явят на избори. Синдикатите, 
представени в дружеството, могат да подават 
свои собствени номинации, въпреки че могат 
да бъдат представени и списъци с кандидати, 
които са независими от синдикатите. Броят на 
членовете на работническия съвет зависи от 
размера на компанията. В компании с повече 
от 200 служители един член на работническия 
съвет може да бъде напълно освободен от 
работните си задължения за изпълнение 
на задачите на работническия съвет. 
Работническите съвети имат редица права, 
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свързани с информация (например наемане 
на нови служители), консултации (например в 
случай на закриване, прехвърляне на бизнес 
към нов собственик, ако се очаква загуба 
на работни места) и съвместно определяне 
(например началото и края на работното 
време). По отношение на прехвърлянето на 
бизнес се предвижда право на консултация. 
Ако работническите съвети се нуждаят от 
подкрепа за консултация със собственика, те 
могат да се консултират с експерти, платени 
от компанията. Това право на работнически 
съвети, заедно с правото на информация, 
позволяват на работническите съвети да 
преценяват икономическото положение на 
компанията.

Със своите знания работническите съвети са 
първата стъпка за прехвърляне на бизнеса на 
работещите. 

2.2 синдикати

Синдикатите имат право да провеждат 
колективното договаряне или да отправят 
покана за стачни действия. 

Ако даден бизнес се прехвърли към нов 
собственик, като планира да направи 
определен брой работещи безработни, 
синдикатът може да поиска баланс на 
интереси чрез което да доведе до пакет, 
свързан със съкращенията.

През последните десетилетия на миналия 
век работниците взеха с помощта 
на профсъюзите сумата, обещана 
за съкращенията, предназначена за 
инвестиране във фондове. За да избегнат 
безработица, фондовете купиха по-голямата 
част от акциите на свързаното дружество. 
През тази година органите по заетостта 
в Германия също инвестират пари, които 
обикновено трябва да плащат за обезщетения 
за безработица в такива фондове. В някои 
от случаите бизнес планът и планът за 

реконструкция на компаниите в крайна 
сметка не доведоха до успешен бизнес. 
По-късно профсъюзите спряха да прилагат 
такива схеми, защото твърдяха, че това не е 
полезно в допълнение към риска да остане 
безработен по-късно да загуби и пакета за 
съкращения. Все още имаше възможност да 
се кандидатства за предсрочно изплащане 
на индивидуалната помощ за безработица. 
Но това работи само в микро- бизнеса без 
участието на синдикатите. С реформата на 
социалното право в Германия, започнала 
през 2002 г., така наречената капитализация 
на обезщетението за безработица беше 
променена на по-ограничен режим. Също 
така поради икономическата криза в днешно 
време възможностите на синдикатите 
да договарят пакет за съкращаване на 
служители се влошиха.

3. МЕхАНИЗМИ ЗА БИЗНЕс ТрАНсФЕр

първата стъпка:
Информация и начален старт в работническия 
съвет, ако има такъв.

Ако няма работнически съвет, работната 
група, представляваща работещите, може да 
поеме ролята. Ролята на съвет е много важна 
за механизма за трансфер, тъй като той е 
демократично избран от всички работещи и 
има законни права да получава информация 
и подкрепа от външни експерти. Създаването 
на работнически съвети не е задължително. 
В дружества без работнически съвети 
синдикатите имат право на инициатива, което 
им позволява да започнат процедура за 
създаване на работнически съвет.

втората стъпка:
В Германия през последните десетилетия 
имаше основно 3 причини за дискусия 
относно компаниите, собственост на 
работещи:
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•  наследяване на компанията
•  кризи на компанията или заплаха от 

закриване
•  продажбата на компании на финансови 

инвеститори

Наследяването на компанията от работещи 
с подкрепата на първоначалния собственик 
е най-успешната форма на фирми на 
работещите. В момента има и голям 
потенциал. „Поради липса на данни от 
официалната статистика, IfM Bonn редовно 
изчислява (от средата на 90-те години) броя на 
предприятията, които ще бъдат прехвърлени 
на нови собственици. Настоящата прогноза 
за периода от 2018 г. до 2022 г. изчислява 
приблизително приблизително 150 000 
предприятия с около 2,4 милиона работещи 
в търсене на нови собственици “(Institut für 
Mittelstandsforschung IfM (2018).22 Въпреки 
че много по-възрастни собственици на 
предприятия биха искали или могат да си 
представят наследяване от опитни работещи, 
известни са сравнително малко случаи, при 
които по-голямата част от работната сила 
участва в решение за наследяване от заети.

Прехвърлянето на компании на работещи 
по време на криза е рисковано. Често 
намаляването на заплатите е идентично 
с прехвърляне на дружествени дялове на 
работещи. За преодоляване на кризата 
обаче, често е необходимо фундаментално 
преструктуриране на компанията. В такива 
случаи простото намаляване на заплатите 
е само забавяне на кризата на компанията. 
Синдикатите се опитват да избегнат такива 
рискови акции на работещите, ако могат 
да бъдат намерени нови работни места за 
наетите.

22 Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 – 
2022. Abgerufen am 10.12.2020 unter https://www.
grc-ub.de/fileadmin/user_upload/Fachinfos/20-90_Un
ternehmensnachfolgen__2018_-_2022.pdf).

През последните години се обсъждат 
алтернативи за продажба на компании на 
финансови инвеститори. Откупуването от 
работещи се обсъжда като една възможна 
алтернатива. Това обаче изисква подкрепата 
на подходящи финансови инструменти, 
които могат да финансират предварително 
покупката от работната сила в краткосрочен 
план. Въпреки това публично финансираните 
финансови инструменти в Германия не 
предвиждат закупуване на компания от по-
голямата част от работещите.

Третата стъпка:
В Германия няма специална правна форма 
за компании, които са в мажоритарна 
собственост на по-голямата част от 
работещите. Следователно е необходимо 
за прехвърлянето да се разработи устав 
за фирмата, собственост на работещите, в 
която наетите могат да се окажат. В Германия 
често се комбинират две правни форми за 
компании, притежавани от служители:

-  първа компания, в която служителите са 
собственици.

-  втора компания, която е собственост на 
първата компания.

Тази двойна конструкция има за цел да 
създаде данъчна яснота между заплатата и 
възможното разпределение на печалбата. 
Ако обаче втората компания, която управлява 
основно бизнеса, се нуждае от допълнителен 
или нарастващ капитал, друг собственик може 
да се намеси и компанията, собственост на 
служителите, губи контрол.



45

4. ФИНАНсОвИ МЕхАНИЗМИ

В Германия има финансова подкрепа 
за планове за притежание на дялове 
ОТ работещи (ESOP), в които акциите, 
предоставени на работещите във фирмите, 
в които те работят, са необлагаеми с данъци 
до фиксирана сума. Освен това работещите, 
които натрупват активи под формата на 
акции в техните компании, получават 
държавен бонус (образуване на активи). 
Финансовата подкрепа за ESOP може да 
се използва и от компании, притежавани 
от работещи, за укрепване на капитала на 
предприятията, собственост на работещи. 
Финансова подкрепа в началната фаза 
обаче липсва и субсидираните от държавата 
заеми се отпускат само за изкупуване от 
ръководството (MBO). 

5. КЛЮЧОвИ ЕЛЕМЕНТИ И БАрИЕрИ
5.1 Ключови елементи

Ключов елемент за успешното преместване 
на работещи са работническите съвети, тъй 
като те имат квалифицирана информация за 
икономическото състояние на бизнеса и са 
легитимирани да организират интересите на 
работниците и да им дадат глас.

5.2 Ключови бариери

Основна пречка пред бизнеса, собственост на 
работещи, е липсата на правна регулация за 
тази форма на предприятие.

6. рИсКОвЕ
Процесите на преструктуриране в 
предприятията се нуждаят от време и са 
много рискови. За да се изпълни такава 
задача, е необходимо да се насърчават 
специализирани бизнес консултанти, които 
работят в интерес на заетите.  
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7. КАЗУсИ 
7.1 ITERATEC23

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
постепенно наследяване на компанията 
от работещи, откупуване от работници и 
служители

разположение: 
Мюнхен, също Франкфурт, Хамбург, Щутгарт, 
Дюселдорф, Виена, Вроцлав

предишна дейност: 
разработване и внедряване на индивидуални 
софтуерни решения

настояща дейност: 
същата

 дата на създаване:  
1 юли 1996 г. (Дружество с ограничена 
отговорност, ООД)
13 декември 2018 (кооператив)

предишен брой работещи: 
липсват данни

брой работещи при създаването: 
липсват данни

настоящ брой работещи: 
365

брой партньори при създаването: 
215

23 Казусът е изготвен от Ханс-Герд Нотенбом и Соня 
Менцел (innova eG).

настоящ брой партньори:
липсват данни

Юридическа форма: 
2 юридически форми: кооператив с работещи, 
притежаващи част от дружеството с 
ограничена отговорност.

оборот  (декември 2019): 
51 млн. евро

интернет страница: 
www.iteratec.de

лица за контакти: 
Klaus Eberhardt, Mark Goerke

 

http://www.iteratec.de
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Представяне на ситуацията
Причината за това е идеята и първоначалният 
тласък на двамата акционери на ООД 
(основано през 1996 г.), Клаус Еберхардт и 
Марк Гьорке, да осигурят демократичната 
корпоративна култура с работещите като 
хора в центъра на вниманието, също и в 
случая наследяване на компанията в бъдеще.

Имаше и все още има няколко предложения 
от инвеститори за поемане на компанията. 
Собствениците обаче категорично 
отхвърлят това, тъй като работещите като 
хора са в центъра на компанията - както 
професионално, така и лично. Това беше 
и е силната страна на iteratec GmbH. 
Основателите търсеха организационен 
модел, който да продължи да защитава това 
ядро   от философията на компанията.

Основателите на компанията мислеха за 
повече от 10 години напред (когато те вече 
няма да управляват самата компания и ще 
подготвят пенсионирането си) и предложиха 
на работещите да открият кооперация, 
в която членуват, стига да имат трудово 
правоотношение с компанията.

Това е двоен модел: ООД като оперативно 
дружество и кооперацията като собственик 
на компанията - собствениците са 
работещите.

Кооперацията постепенно изкупува акциите 
на ООД. В момента тя държи 49% от акциите 
на ООД. През 2027 г. тя трябва да притежава 
100 % от акциите. След това общото събрание 
на кооперацията ще бъде единственият 
акционер на ООД и ще назначи управителните 
директори на ООД. (Двустепенна система).

Името iteratec произлиза от термина „iterati“ 
(iteratec означава итеративни софтуерни 
технологии): работещите (= разработчиците 
на софтуер) започват с централно изискване 
в сайта на клиента, което те непрекъснато 

адаптират по пътя към сложно решение. 
Те постоянно изпробват нови неща и имат 
необходимия обхват за вземане на решения.

Те съпътстват - от първата продуктова 
визия до непрекъсната работа - и 
овластяват организациите чрез обучение 
и гъвкава работа. Резултатите са успешни 
софтуерни решения, устойчиви за бъдещето 
инфраструктури и иновативни бизнес 
модели. Клиенти са големи компании като 
автомобилната индустрия и Deutsche Bahn, но 
също така малки и нови компании.

Формула за участие на работниците и 
служителите
Елементите:

•  съвместна работа на екипите по един /
всеки проект;

•  мотивация чрез свободна организация на 
работното време;

•  няма основно работно време. Служителите 
сами определят организацията на 
работното време и местата на работа.

Членството и перспективата на кооперацията 
в ръцете на работещите мотивира 
работниците и служителите и им дава 
сигурност за развитието на компанията за 
тяхното лично развитие.

Свободно пространство за творчески 
процеси и самостоятелно проектиране:

 „Ден без иновации“: тук всеки служител 
на iteratec има на разположение пет дни в 
годината, за да работи по избрана от него 
тема или да обедини усилия с колеги по малки 
проекти.

Концепцията за служебно лидерство:

Йерархичната пирамида е обърната с 
главата надолу в iteratec GmbH: служителите 
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работят по самоорганизиран начин и мислят 
предприемачески. Управляващите директори 
отстраняват пречките, ако е необходимо. 
Всички заедно са отговорни за гарантирането 
на успеха на проектите.

Те съпътстват - от първата продуктова 
визия до непрекъсната работа - и 
овластяват организациите чрез обучение 
и гъвкава работа. Резултатите са успешни 
софтуерни решения, устойчиви за бъдещето 
инфраструктури и иновативни бизнес 
модели. Клиенти са големи компании като 
автомобилната индустрия и Deutsche Bahn, но 
също така малки и нови компании.

Описание на процеса и основни 
участници, включени в процеса
„Направете го така, сякаш е вашата компания“, 
съветват своите служители по всички 
въпроси двамата основатели, собственици и 
управляващи директори на Iteratec.

Първо, партньорите представиха своята идея 
пред тесен кръг от ръководството. Имаше 
добър отговор на идеята за основаване и 
изграждане на кооперация.

двойният модел: кооперацията поема 
компанията на две стъпки
ООД (GmbH) и кооперацията са две отделни 
организации. Кооперацията съществува 
успоредно на ООД и ще поеме компанията 
на два етапа. Първо, кооперацията ще 
придобие 49 % от iteratec и съответният 
дял от печалбата ще бъде използван за 
изплащане на заем. След седем години 
останалите 51 процента ще бъдат 
прехвърлени в кооперацията. Както преди, 
ООД ще има свои собствени управляващи 
директори. Това е, за да се осигурят бързи 
решения и последователност за клиентите. 
Собствениците определиха стойността на 
компанията въз основа на стандартните 
за индустрията ключови числа, но след 

това отново намалиха наполовина 
покупната цена, за да може кооперацията 
действително да изплати заема. Отказът им 
показва какво струва за тях културата на 
тяхната компания.

Фаза на обучение и концепция:

През 2018 г. 30 колеги от всички места са 
работили по основаването и разработването 
на устава.

Първо, желаещите да създадат кооперация 
научиха за най-важните крайъгълни камъни 
и структури на кооперация в работилница с 
адвокат и представител на кооперативната 
одиторска асоциация: Общото събрание е 
най-висшият орган за вземане на решения 
на кооперацията. Всички членове могат 
да участват и всеки има по един глас в 
решенията за демократично мнозинство. 
Общото събрание избира борда на 
директорите, който управлява кооперацията, 
и надзорния съвет, който наблюдава 
управлението.

Целта на кооперацията скоро беше 
ясна: да осигури работните места на 
работещите и да предизвика и насърчи 
членовете. Имаше обаче и специфики, 
които трябва да бъдат регламентирани, 
например избор на четирима членове на 
борда, включително двамата собственици 
на ООД. Това беше свързано главно с 
очакванията на банките. Те дадоха да 
се разбере, че необходимото доверие 
за отпускане на заем зависи от това, 
че предишните еднолични търговци 
продължават да управляват компанията за 
момента и също играят подходяща роля в 
кооперацията. Освен това имаше отворен 
списък с имена за борда на директорите, 
както и за надзорния съвет, в който всеки 
можеше да въведе предложения.
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Избрани са Майкъл Гебхарт, който отговаря за 
любимите му теми за комуникация и връзки с 
обществеността, и Уве Беслер, който отговаря 
за финансите и контрола.

На 13.12.2018 г. е основана кооперация iteratec 
nurdemteam с 215 основатели.

Членството в iteratec nurdemteam eG е 
свързано със заетостта в iteratec GmbH:

За да станете член на кооперацията, трябва да 
сте работещ в iteratec GmbH. При напускане 
на компанията членството в кооперацията 
изтича и в края на годината. Всеки член 
може да закупи само една акция на стойност 
3500 евро. Когато напускат, членовете 
получават първоначалната си сума - със 
забележителните два процента (годишно 
дивидент) минимален лихвен процент. Това 
не е финансова инвестиция, а инвестиция в 
бъдещето. Членството е форма на съвместно 
участие в управлението.

Цитат: „Това ни прави всички собственици 
- във всичко, което правим. Независимо 
дали решаваме сложни предизвикателства 
пред нашите клиенти или изследваме нови 
технологии, за да напреднем: Успехът на 
компанията е в нашите собствени ръце. Това 
ни мотивира всеки ден да развиваме себе си и 
нашите клиенти в дигитални шампиони.”

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Кооперативно обучение и консултиране на 
работещи, обучение на членове на комитети 
за Съвета на директорите и Надзорния съвет:

„Освен всичко друго, общото събрание 
приема годишните финансови отчети, взема 
решение за евентуални изменения на устава 
и бизнес целите, или взема решения за 
предложения от членовете“, казва членът на 
борда Майкъл Гебхарт.

Цитат: „Надзорният съвет трябва да поеме 
въпроси или притеснения на членовете и, ако 
е необходимо, да преразгледа дейностите на 
Изпълнителния съвет в това отношение. За 
да се гарантира, че обменът на информация 
работи за всички, всички места заедно, 
както и обслужващият екип и бек офисът 
осигуряват по един от общо седемте членове 
на надзорния съвет.

Редовни семинари (3-4 пъти годишно) с 
персонала за по-нататъшно развитие на 
бизнеса.

Метод на ефективно стартиране:

Проектите, които служителите са 
разработили по свое време, се тестват с 
потенциални клиенти.

Основни бариери
Финансовата слабост на работната сила да 
покаже цената за стойността на бизнеса. (Ето 
защо основателите намалиха наполовина 
оценената стойност, за да направят новата 
кооперация кредитоспособна).

Данъкът върху капиталовите печалби, 
който трябва да се плати при продажбата на 
кооперацията в размер на прибл. 30 %. (Ясна 
пречка в Германия за наследяване на бизнеса 
от работещи в компанията).

Фактори за успех
1. твърдата воля на основателите на 

компанията да предаде компанията 
на работещите като ядро   и сърце на 
компанията.

2. дългосрочната стратегия за предаване на 
компанията на работещите - информиране 
и мотивиране за съвместно основаване 
на кооперация. 51 процента от акциите 
все още се държат от учредителите. 
Работащите не поемат внезапно само 
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предприемаческия риск. Кооперацията 
получава свободата да научи какво 
означава собственост, тя се придружава и 
подкрепя от учредителите.

3. „другата“ политика на персонала на iteratec 
GmbH:

4. Работещите не се наемат според уменията, 
а според техния потенциал.

5. Наемат се високо мотивирани работещи, 
които обичат да учат бързо. Iteratec 
GmbH има много висока плътност на 
компетентност по отношение на персонала. 
... Цитат: „Нуждаем се от най-добрите хора. 
Професионално и човешки.“ Фокусът е 
върху овластяването на отделния работещ 
и овластяването на екипа.

Акцентът е върху качеството на работата, а 
не върху количеството оборот. Най-високата 
компетентност в малките екипи прави iteratec 
отличен, мощен и ефективен. Концепция, 
която работи: към днешна дата нито един 
проект от 314 проекта не се провали, очакват 
се още 1000 проекта. Това е възможно 
само благодарение на комбинацията 
от съпричастност и технологична 
компетентност.

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
Сигурност за бъдещето:
Висока сигурност за работещите, че 
корпоративната култура на участие с 
висока степен на независимост и лична 
отговорност ще бъде продължена. - „Сега на 
ново стъпало на стълбата“, като поемете 
отговорност за цялата компания, гъвкава 
иновативна компания.

Страничен ефект:
Поддържа се високото качество на работата 
и продуктите. Оборотът и печалбата се 
увеличават като средство за постигане на 
цел.

повече възможности чрез двойния модел 
(2 компании)
Кооперацията също така ще направи 
възможно създаването на нова компания 
в бъдеще, ако бизнесът с iteratec вече не е 
жизнеспособен (в момента е по-вероятно да се 
случи обратното. Iteratec е много успешен).

social@iteratec:
Със своите умения за решаване на проблеми, 
опит в обучението на гъвкави методи и 
управление на проекти, служителите носят 
и социална отговорност към обществото. 
Ето защо те подкрепят организации с 
нестопанска цел с нашите компетенции. Под 
мотото: social@iteratec.

„С нашата мисия social@iteratec се 
посвещаваме не само на социални проекти, но 
и на проекти с културен и екологичен фокус. 
Убедени сме, че всичко това прави нашето 
общество. „

Преносимост
Възможност за наследяване на бизнеса от 
работещите с умствена и финансова подкрепа 
от основателите.

Обучение и мотивационен процес 
за работещите да основат собствена 
кооперация.

Пример за дългосрочна стратегия за 
наследяване на бизнеса, както и за двоен 
модел.
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видео, документални филми, 
информация за казуса 
Audit Association of Small and Medium-Sized 
Cooperatives, Explanation of the Business 
Succession Model Iteratec nurdemteam eG from 
25.01.2021

Statute of iteratec nurdemteam eG from 
03.09.2020

Bürger, Wolfgang/Greppmair, Roland: Das 
Genossenschaftsmodell- vom Mitarbeiter zum 
Unternehmer, in: FAZ/Zukunft Mittelstand, 
13.10.2020

https://newmanagement.haufe.de/organisation/
firmenuebergabe-von-der-gmbh-zur-
genossenschaft 12.01.2021

https://www.iteratec.com/de/

https://www.iteratec-nurdemteam.org

Баланс

https://newmanagement.haufe.de/organisation/firmenuebergabe-von-der-gmbh-zur-genossenschaft 12.01.2021
https://newmanagement.haufe.de/organisation/firmenuebergabe-von-der-gmbh-zur-genossenschaft 12.01.2021
https://newmanagement.haufe.de/organisation/firmenuebergabe-von-der-gmbh-zur-genossenschaft 12.01.2021
https://www.iteratec-nurdemteam.org
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7.2 WIgWAm Eg24

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
прехвърляне на бизнес към служители, 
станали членове на кооперация, сливане на 
бившата GmbH в кооперацията (по този начин 
прекратяване на ООД)

разположение: 
Берлин

предишна дейност: 
комуникационни услуги и консултации за еко-
социални цели

настояща дейност: 
същата и се разширява: концепцията за 
интернет страници, кампании и платформи, 
както и класически медии и дизайн.

дата на основаване:  
22.06.2016 (датата на преобразуване на Gmb в 
кооперация)

предишен брой работещи: 
18

брой работещи при създаването: 
18

настоящ брой работещи: 
28

брой партньори на работещите при 
основаването: 
няма данни

24 

настоящ брой на партньорите на 
работещите: 
28

Юридическа форма: 
кооператив с работещи като членове, 
притежаващи GmbH

оборот  (Dec. 2019): 
около 1,2 млн. евро

интернет страница: 
 https:/wigwam.im

лице за контакти: 
Eugen Friesen
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Представяне на ситуацията
Обстановката на прехвърлянето беше 
желанието на служителите не само да работят 
като екип и да вземат решения заедно, но и да 
споделят отговорността за компанията.

Компанията стартира през 2009 г. като 
консултантска компания за социални медии 
за НПО, като броят и квалификацията на 
служителите се увеличават с годините и 
растат органично с предизвикателствата. 
- Културата на неформално съвместно 
определяне и комуникативната култура 
на работа са имали висока стойност за 
персонала.

Конкретната причина за прехвърлянето към 
служителите е, че 2 от 3-те собственици на 
GmbH (дружество с ограничена отговорност) 
искат да променят професионалната 
си ориентация и поради това не искат 
повече да управляват ДОО. През 2015-2016 
г. всички служители обсъждаха как да 
намерят решение. В крайна сметка всички 
служители искаха да станат акционери и да 
споделят предприемаческата отговорност. 
Най-важният въпрос в дискусиите беше 
разработването на подзаконовите актове 
на кооперацията и разработването на 
справедлив и прозрачен модел на заплащане.

„С течение на времето юридическата форма 
на ДОО неизбежно доведе до дисбаланс. От 
друга страна, имаше трима управляващи 
директори, които също бяха собственици, 
които поеха отговорността и, в случай на 
съмнение, последствията. През 2015 г. двама 
от тримата души в мениджърския екип 
решиха да поемат по нов път по различни 
причини. Третото лице беше на път да вземе 
родителски отпуск. Простото запълване на 
позициите и по този начин поддържането на 
натиска беше изключено за екипа. Това беше 
повод да потърсим нова форма. „(Цитат от 
блога в Интернет страница).

Формула за участие на работниците и 
служителите
персонална идентичност на членовете и 
персонала:
Всички работещи, които получават заплати, 
са членове на кооперацията (в момента 28). 
Всеки има един глас, независимо от размера 
на кооперативните акции. Служителите 
на свободна практика са членове само в 
ограничена степен, особено основателят 
на компанията (един от управителите на 
дружеството с ограничена отговорност). 

Работа в самоотговорни екипи:
Фокусът на участието на служителите е 
върху уважителна комуникация и съвместна 
самоотговорност.

Служителите изпълняват задачите си в 
гъвкави екипи. Например, екипите са 
новосъставени за всеки проект. Има 
ежедневно отчитане (вид метод: stand-up), 
месечни срещи на екип и 2-3 многодневни 
обсъждания (retreats) на екип годишно.

Една характеристика на споделената работна 
култура е, че много решения се вземат в 
екипа. От подбора на проекти и клиенти до 
определянето на бъдещата корпоративна 
стратегия, до проектирането на вътрешни 
проекти, всички от екипа участват.

Работещите сами определят своето работно 
време и място.
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като членове на кооперацията 
служителите са организирани в работни 
групи:
Теми, които имат голямо въздействие и 
засягат кооперацията в основата й, се 
обсъждат доверително в самоорганизираните 
работни групи.

Следователно отличителен белег на 
споделената работна култура е, че много 
решения се вземат от екипа. Теми, които 
имат голямо влияние и засягат Wigwam 
в основата й, се обсъждат доверително в 
самоорганизираните работни групи. Това са 
6 работни групи: Развитие на екипи, Човешки 
ресурси, Външна комуникация, Придобиване, 
Финанси и контрол и Управление на офиси.

Фокусът на участието на служителите е върху 
уважителна комуникация и споделена лична 
отговорност.

Отговорността на борда се ротира редовно, 
така че отговорността и работата се 
разпределят в целия екип. 

отговорност на заместниците в 
изпълнителния съвет и надзорния съвет:
В една ротационна система служителите 
също са временни членове на Борда на 
директорите или Надзорния съвет на 
кооперацията.

По-специално отговорността на борда се 
променя редовно, така че отговорността 
и работата се разпределят в целия екип. 
Разделянето на хора и роли се разглежда като 
важно постижение. Разбира се, Надзорният 
съвет може да провери всички документи на 
Изпълнителния съвет и да инициира решения 
в екипа. Съветът на директорите отговаря за 
управлението и по този начин има преглед на 
цялостното състояние на кооперацията.

Ротацията в офисите поражда огромна оценка от 
двете страни. Членовете, които са били членове 
на Борда на директорите или на Надзорния 
съвет, знаят усилията, свързани с тази работа, 
и отговорността. А членовете, които искат да 
оформят Wigwam по различен начин, могат 
сами да се кандидатират за тези длъжности на 
следващите избори. Виждането на кооперацията 
от различни гледни точки е много обогатяващо 
за всички участващи. По този начин Wigwam eG 
предотвратява ситуации, в които твърдите роли 
се преплитат твърде много с хората. Напускането 
на офис не означава стъпка надолу, а по-скоро 
преминаване към други предизвикателства и 
роли. 

редовни стратегически срещи - редовно 
саморазмишление:
Стратегическите срещи, които се провеждат 
2-3 пъти годишно, се разглеждат от членовете 
като особено важни за сътрудничеството 
и овластяването на екипа (съвместни 
екскурзии, всички пътуват заедно на 
различно място). По време на стратегическите 
обсъждания хората планират, готвят, спорят 
и се изслушват взаимно. Постоянният въпрос: 
на прав път ли сме с това, което правим и как 
го правим?

Описание на процеса и основни 
участници, включени в процеса:
Уставът изразява добре как вътрешните 
процеси в кооперацията са свързани с 
работата на агенцията.

устав за сдружаване - предмет:
„Целта на кооперацията е да комуникира за 
екологични, социални промени и за социално 
ефективни проекти. Тази цел се състои не 
само в работата с партньори и клиенти, 
но също така и най-вече във вътрешните 
процеси, маниери и социални стандарти на 
кооперацията. Тези услугите се състоят от:
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•  консултации по стратегическа комуникация
•  организационно развитие
•  концепция за интернет страници, кампании 

и платформи, както и класически медии
•  проектиране и техническо изпълнение
•  концепция, планиране, проектиране и 

изпълнение на събития, както и тяхното 
модериране - Прилагане на връзки с 
обществеността. „

„Днес ние сме социален проект, създаден 
като кооперация и определящи за себе си 
къде искаме да отидем.“ (Цитат от интернет 
страницата)

Най-важните участници в този процес на 
трансформиране в кооперация бяха и са 
членовете на персонала, включително 
3-те акционери на ООД, които съвместно 
инициираха и оформяха процеса.

„Юридическата форма на ООД неизбежно 
доведе до дисбаланс във времето. От една 
страна, имаше самоорганизация и екип, 
на който беше позволено и се очакваше да 
има думата при вземането на решения. От 
друга страна, имаше трима управляващи 
директори, които също са акционери, които 
носят отговорността и, в случай на съмнение, 
последствията. През 2015 г. двама от трите 
души от ръководния екип решиха да поемат 
по нов път по различни причини. Третото 
лице беше на път да поеме родителски права 
и да напусне. Просто запълване на позициите 
и по този начин поддържане на натиск не 
можеше да се приеме от екипа. Това беше 
поводът да търсим нова форма. „ (Цитат от 
блога Интернет страница).

Важните и отнемащи време стъпки бяха:
1. изготвянето на устав на кооперацията през 

2015 и 2016 г. и
2. съвместното разработване на справедлив 

и прозрачен модел на заплащане в няколко 
кръга и стъпки. („Разработване на желания 
модел на заплащане“).

На 22.06.2016 г. е основано кооперативното 
дружество Wigwam eG, на 11.08.2016 г. е 
подписано споразумението за сливане с 
Wigwam GmbH и по този начин GmbH (ООД) е 
прекратено.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Основните механизми за успех са:

• ориентация към процеса и развитието
• последователна ориентация към участие
• за овластяване на екипа:
• оптимизирано взаимодействие за 

продуктивно съвместно изпълнение на 
задача

• обединяване на силни страни и ресурси
• редовни размисли и семинари
• добро управление на времето

Основни бариери
Трябваше да се свърши много работа 
по всички демократични процеси за 
сравнително кратко време. Между март 
и август 2016 г. всичко трябваше да бъде 
замислено и договорено: разработете 
устава, напишете бизнес плана, намерете 
подходящата одиторска асоциация, 
проведете събранието на фондацията, 
преминете одита на фондацията и накрая 
закупете дружеството с ограничена 
отговорност. И всичко това в допълнение към 
текущите проекти, ядрото на работата.

Съвместното разработване на справедлив 
и прозрачен модел на заплащане за 
кооперацията също отне много време и 
издръжливост.
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Фактори на успеха

1.  Единодушна воля на служителите да 
поддържат демократичната работна 
култура и да я развиват допълнително 
в подходящата организационна форма 
на сътрудничество, с подкрепата на 
акционерите на ООД.

 „Даване на групата на форма, когато 
тя се нуждае от нея, разпределяне на 
отговорности, когато има смисъл: нашите 
вътрешни работни групи са отговори на 
въпроса как един цял екип може да стане 
ефективен в собствената си структурна 
промяна. Те са напрегнати, често се 
възраждат. По този начин членовете (в 
същото време служители) продължават да 
се движат и създават творчески решения 
за индивидуални реализации. „ https://
wigwam.im/genossenschaft/ 

2. Всички членове носят еднаква отговорност 
за успеха и работят без йерархична 
зависимост. Назначенията в Изпълнителния 
съвет и Надзорния съвет се ротират 
редовно. Цитат: „Всички сме шефове!“

3. Редовното саморефлексиране на работните 
екипи, работните групи на кооперацията, 
както и на всички членове (редовно на 
всеки 4-6 седмици и тримесечно в срещите 
по стратегията).

4. Демократичните процеси: вътрешният 
персонал дава положителни сигнали 
за инвестираното време: „Времето, 
инвестирано в демократичните структури в 
рамките на Wigwam eG, досега е било много 
полезно, „изплатено“и в двата смисъла. 
Цитат от Интернет страница блог

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
С този триъгълник25 членовете на 
Wigwam eG изразяват пригодността на 
работата си по проекти в гъвкави екипи, 
самоотговорното разделение на труда и 
тяхната самоорганизация с кооперативните 
структури:   

25 Das passt wunderbar zusammen: Това се вписва 
чудесно.
Agentur: Агенция. По-долу: ежедневно отчитане по 
Stand-up метода, работа по проекти, гъвкави екипи 
и много други.
Genossenschaft: Кооперация. По -долу: Борд, 
Надзорен съвет, Общо събрание
Selbstorganisation: Самоорганизация. По-долу: 
Кръгови структури, редовни стратегически дни, 
самостоятелно определени работни часове и места 
и много други.

https://wigwam.im/genossenschaft/
https://wigwam.im/genossenschaft/
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Видимите ползи са:

1. Служителите (които също са собственици) могат оптимално да комбинират професионалното 
си развитие с личните и семейните си нужди - с гореспоменатите инструменти за овластяване 
на екипа.

2. Компанията се разраства и стабилизира качествено и количествено (последователно 
включване на нови иновативни бизнес области, повече служители и по-голям оборот, 
доволни и самоуверени служители); живите демократични процеси и структури са важно 
поле за обучение за работата с и за клиентите на Wigwam eG.

3. Много клиентски организации, за които действа Wigwam eG, се възползват пряко и косвено 
от справянето с колективната самоотговорност и демократичните форми в кооперацията.

4. За непосредствената среда (различни неправителствени организации в този район в Берлин), 
Wigwam eG предоставя голямо пространство за саморефлексия и по-нататъшни процеси на 
развитие на местните участници от гражданското общество и гражданските сдружения.

5. Мотивацията, причините, поводът и процесът на умишленото преобразуване на Wigwam 
GmbH в кооперация са представени прозрачно и изчерпателно на интернет страницата 
на Wigwam eG и могат да мотивират други компании да изберат съвместно кооперацията 
Юридическа форма.
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Преносимост
1. Моделът може да се пренесе за служители, 

които са много самоорганизирани 
и които ценят и живеят с общностна 
самоотговорност.

2. Оживените демократични структури на 
„ниво на очите“, ясното разбиране за ролята 
на всеки член на персонала и отговорно 
лице в съветите.

3. Преносими са и успешни методи за отлично 
управление на процесите с постоянна 
промяна и ясна мисия, както и гарантиране 
на приемственост и стабилност.

4. Друг важен опит за други компании е 
съвместното разработване на модела на 
заплащане за всички служители.

видео, документални филми, 
информация за казуса 

http:/wigwam.im

https://www.instagram.com/wigwam_im/

https://www.facebook.com/wigwam.im

https://twitter.com/wigwam_im  

Публикувани снимки: https://www.flickr.com/
photos/103458426@N07/

Устав на Wigwam eG

Протоколи от събитието: Представяне от Вера 
Щайн (Консултативен съвет) и Ойген Фрийзен 
(Изпълнителен съвет) на конференцията JAM 
Cooperative & Coperative Governance в Берлин 
на 6 октомври 2020 г.

Регистрирани съобщения на Wigwam GmbH 
(ООД) и Wigwam eG (кооперация)

https://www.instagram.com/wigwam_im/
https://www.facebook.com/wigwam.im
https://twitter.com/wigwam_im
https://www.flickr.com/photos/103458426@N07/
https://www.flickr.com/photos/103458426@N07/
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III. 
преглед по държави
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италия26 

26 Тази глава е написана от Вилма Ринолфи (CISL).
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прЕглЕд по държави: иТалия

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Права на информиране и 
консултиране

В Италия правата на информиране и 
консултиране се регулират от закона и 
колективните договори.

Законодателен указ № 25 от 6 февруари 
2007 г., който се основава на Европейска 
директива 2002/14 / ЕО, въведе обща рамка в 
италианското законодателство за правото на 
информиране и консултиране на работници и 
служители. Този въпрос обаче вече присъства 
в италианската система за индустриални 
отношения от 1976 г. насам и е регулиран 
за първи път в националния колективен 
трудов договор на металообработващите. 
Впоследствие той беше включен в 
националните колективни договори на 
другите сектори на по-късна дата.

Правото на информиране и консултиране 
е важен въпрос в началните етапи на 
откупуване на компанията от работниците 
(ИКР), когато компанията е длъжна да 
предостави на представителите на 
работниците причините, поради които е 
обявена кризата и какви мерки могат да 
произтекат от нея. След тези преговори обаче 
процесът, който активира ИКР, се регулира от 
специфични закони. 

Правото на информиране и консултиране 
играе важна роля при определянето на 
времето за ИКР. Всъщност синдикалистите 
по време на обикновени консултации биха 
могли да уловят реалните дългосрочни 
намерения на компанията и много преди 
окончателното обявяване на криза, да 
повишат осведомеността и да организират 
и насочат работниците към евентуално 
прибягване до ИКР.

1.2 регулаторната система, която 
поддържа ИКр

От 80-те години на миналия век вниманието 
на италианските законодатели се фокусира 
върху форма на регулиране, която би могла 
да защити нивата на заетост в случай на криза 
на компанията, улеснявайки и подпомагайки 
поемането на собствеността на компанията от 
работниците и служителите.

В Италия имаме зряла и добре структурирана 
регулаторна рамка в подкрепа на ИКР. 

Закон 49/1985 с последващи изменения 
(т.нар. Закон на Маркора). Централно 
място в тази регулаторна рамка има Законът 
Маркора, който, одобрен през 1985 г. и 
впоследствие изменен и допълнен, определя 
схема за помощ за подпомагане на растежа 
на икономическите дейности и нивата на 
заетост чрез развитие на сътрудничеството. 
За тази цел законът създаде ad hoc фонд 
за подкрепа на кооперативни дружества, 
наречен Foncooper. Част от този фонд отива 
за ръководството на Министерството на 
икономическото развитие с цел защита и 
увеличаване на заетостта. Министерството 
използва тези средства за участие в капитала 
на Cooperazione Finanza Impresa (CFI), 
финансово дружество, което всъщност е 
институционален инвеститор. CFI може да 
вземе временни миноритарни дялове в 
кооперативни дружества, предимно тези, 
създадени от работници от компании в 
криза, и да им предостави, както ще видим, 
финансиране и финансови средства за 
изпълнение на бизнес проекти.

Закон № 59 от 31 януари 1992 г. Член 11 
от този закон установява процедурите, 
които трябва да се следват при създаването 
на взаимни фондове, управлявани от 
кооперативни асоциации, които могат да се 
използват за финансиране на създаването на 
нови кооперативни предприятия.



63

Указ № 145 от 23 декември 2013 г. Член 11 
от този указ въвежда правото на предимство 
за работници, които възнамеряват да наемат 
или закупят компанията си или част от нея в 
криза.

Постановление „Nuova marcora“ на 
Министерството на икономическото 
развитие от 4 декември 2014 г. 
Постановлението въвежда допълнително 
финансиране с ниски лихви за кооперации 
(също управлявано от CFI) и, различно 
от закона на Маркора, разширява зоната 
на получаване на ползи до социалните 
кооперации, до управляващите компании, 
конфискувани от организираната 
престъпност, и до вече съществуващите 
кооперации в регионите на Южна Италия. 
Финансирането ще се използва за 
консолидация.

Законодателен указ № 22 от 4 март 2015 
г. Указът е част от дълъг законодателен 
процес, започнал през 1991 г. Като стимул за 
самостоятелно предприемачество, член 8 
установява възможността безработните наети 
да кандидатстват за предсрочно изплащане 
на обезщетението им за безработица. 
(NASpI). Тези пари могат да бъдат използвани 
от работниците и служителите, за да се 
присъединят към кооперация и да поемат 
компанията, в която са работили.

2. рОЛЯТА НА ПрЕДсТАвИТЕЛИТЕ НА 
рАБОТНИЦИТЕ
Синдикатите не винаги участват в процесите 
на ИКР. Това се дължи основно на факта, че 
присъствието на профсъюзи не е необходимо, 
за да се създаде ИКР, докато трябва да има 
представител на сдружение, обикновено 
от кооперативния свят, който действа като 
координатор и посредник през цялата 
процедура.

Във фазите на развитие на ИКР можем да 
идентифицираме три момента, в които 
синдикалистите покриват различни роли.

възможна корпоративна криза. 
Синдикалистите представляват работниците. 
Те преговарят и се опитват да намерят 
решение чрез посредничество и преговори 
със собственика на компанията или нейния 
представител.

Корпоративни кризи и популяризиране 
на ИКр. Синдикалистите все още са 
представители на работниците, но вече 
липсва работодател. На този етап от 
процедурата, както в промоцията, така и в 
ранните етапи на ИКР, синдикалистът поема 
много важна роля. Всъщност, използвайки 
факта, че работниците им се доверяват, те 
могат да насърчат работниците в началните 
етапи и след това да ги успокоят и придружат 
през трудния процес на промяна, като 
помагат да се поддържа групата единна. Това 
е деликатен етап и от основно значение за 
успеха на ИКР.

Заключение на ИКр. След като се 
създаде кооперация, работниците 
стават „собственици“ на компанията, а 
синдикалистите губят класическата си роля и 
всъщност стават преди всичко посредници. 
В тази роля, също така благодарение на 
факта, че работниците уважават мнението 
им, те могат да помогнат за решаването 
или разрешаването на всички спорове и 
търкания, които могат да възникнат при 
новата организация на работата, където 
работещите могат да се окажат в напълно 
нови и непознати роли.
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3. МЕхАНИЗМИ ЗА БИЗНЕс ТрАНсФЕр
3.1 Кооперативната система в Италия

В Италия трансферът на бизнес се извършва 
главно чрез кооперации.

Италианската кооперативна система 
е добре организирана и играе важна 
роля в икономиката и отговаря за 8% от 
националния БВП.

По-голямата част от италианските 
кооперации принадлежат към три асоциации, 
всяка от които е организирана на секторно и 
регионално ниво в цялата страна:
•  Legacoop, която след първоначална 

координация през 1886 г. е официално 
основана през 1893 г .;

•  Confcooperative, която е основана през 
1919 г. след отделянето от Legacoop, за 
да формира вдъхновено от католици 
сътрудничество;

•  Agci, която е основана през 1952 г., 
също след раздялата с Legacoop, за да 
създаде вдъхновено от републиканците 
сътрудничество.

През последните години трите асоциации, 
след като оставиха настрана идеологията, 
която първоначално доведе до тяхното 
разделяне, достигнаха нов начин на 
взаимодействие и през 2011 г. основаха 
стабилна и взаимна координация, наречена 
Алианс на италианските кооперации. 
Алиансът е официално създаден през 2014 г. 
като Асоциация и понастоящем представлява 
над 90% от италианските кооперации.

3.2 Основни механизми зад трансфера на 
бизнес

За да се получи ясна картина на явлението ICR 
в Италия, е важно да се разберат различните 
фактори, които водят до него.

Заедно с класическите случаи на бизнес 
криза поради икономически проблеми 
на компанията или липса на наследство 
на предприемача, в Италия има и 
компании, които могат да бъдат иззети 
и конфискувани от организираната 
престъпност от съдебните органи. Всяка от 
тези причини предполага много различни 
процедури и време.

Когато възникнат кризи в предприятията, 
работниците са изправени пред 
необходимостта да намерят алтернативно 
решение за себе си, за да защитят работата 
си. В случаите, когато предприемачите 
нямат наследници, на които да поверят 
своята компания, обикновено те имат много 
активна роля и преходът към бизнеса може 
да се осъществи в много по-конструктивен 
климат, където предприемачите могат да 
наемат или продават (или дори даряват) 
компанията на своите служители. В 
случаите, свързани с конфискация на 
компанията от организирана престъпност, 
е необходимо повече време и ИКР не може 
да се осъществи, докато не приключи 
съдебната процедура.

Всеки от трите случая, изброени по-горе, 
предполага различни срокове и участници.

1.2.1 корпоративни кризи или липса на 
приемственост 
Фаза 1 - Има опит за разрешаване на 
кризата в компанията чрез преговори 
между синдиката и предприемача или, ако 
предприемачът няма наследници и реши 
да остави бизнеса на служителите, започва 
фаза на сътрудничество, за да се извърши 
бизнес трансфер.

Фаза 2 - Работниците (и евентуално техните 
представители) се организират и започват 
процеса на ИКР.
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Фаза 3 - Старт на ИКР. Групата работници 
се обръща към сдружение на кооперации 
или сдружение със социална насоченост. 
Те номинират свой собствен мениджър 
или екип, който ще ги подкрепя през целия 
процес на ИКР.

Фаза 4 - Екипът или мениджърът оценява 
дали компанията може да има бъдеще, 
като анализира всички проблеми, които 
могат да възникнат с течение на времето, 
реалните възможности за възобновяване на 
дейностите, мотивацията, професионализма 
и нуждите от обучение на работниците, 
евентуалната амортизация на машините, 
шансовете за получаване на достъп до 
финансиране и възможността за поемане 
на компанията. В тази фаза се включват 
и оценителите на субектите, които ще 
финансират проекта, и започва да се 
изготвя Индустриален план.

Фаза 5 - Ако потенциалът на ИКР бъде 
оценен положително, бизнес планът е 
завършен и кооперацията може да бъде 
създадена.

Фаза 6 - Новата кооперация се 
самофинансира и получава достъп до 
финансиране.

Фаза 7 - Закупуване / отдаване под наем 
на компании (кооперацията има право 
на предимство пред други потенциални 
купувачи) и започване на дейности.

1.2.2 фирми, които са иззети и 
конфискувани от организираната 
престъпност
В тези случаи е необходимо време: 
съдебният процес за определяне дали 
активът или икономическата дейност 
наистина се управлява от организираната 
престъпност може да отнеме до десет 

години и е разделен на четири стъпки: 
изземване, конфискация от първа и втора 
степен и окончателна конфискация.

Изземване и конфискация от първа 
степен: бизнесът продължава дейността си 
под ръководството на съдебната власт.

Конфискация от втора степен: компанията 
се управлява от Националната агенция за 
администриране и насочване на активи, 
иззети и конфискувани от престъпление, 
която е под контрола на Министерството 
на вътрешните работи. Агенцията може 
временно да повери управлението на 
компанията на работници.

Трета степен (окончателна) конфискация: 
Агенцията може постоянно да поеме 
контрола над компанията и да я отдаде под 
наем на работниците, които от своя страна 
могат да започнат ИКР.

3.3 Участниците в системата

Всяка стъпка от ИКР включва определени 
области и играчи, които могат да бъдат 
обобщени, както следва:

Промоция: В допълнение към 
необходимата намеса на кооперативната 
организация, синдикатът играе важна 
роля в тази област като субект в рамките 
на компанията. Синергията между тези 
двама участници беше дефинирана и стана 
официална чрез важно споразумение, 
подписано на 21 януари 2021 г., което е 
обобщено в края на този параграф.

Финансиране: както ще видим в 
следващите параграфи, институционалният 
участник IFC, кооперативните фондове и 
други потенциални частни субекти (преди 
всичко банки) по същество участват.
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Подкрепа / съпровождаве: членовете 
на кооперацията, които престават да 
бъдат служители и стават собственици 
на предприятието, ще трябва да 
бъдат подкрепяни и придружавани 
при постепенното усвояване на 
предприемаческите умения, необходими 
за управлението на бизнеса. Системата 
предвижда, че участниците (финансови 
поддръжници, кооперативни асоциации, 
профсъюзи) могат да предоставят на 
членовете на работниците експерти, които 
да ги придружават (и обучават) за около 
5-10 години. След този период работниците-
членове трябва да могат да управляват 
самостоятелно предприемаческата дейност.

A ИКР включва не само служители на 
компанията, но и други, чиито синергични 
действия улесняват успеха на инициативата.

споразумението, подписано на 21 
януари 2021 г. от Legacoop, Confcooperative 
и Agci и Cgil, Cisl и Uil, е важен пример за 
взаимодействие между основните играчи 
в системата. Споразумението има за цел 
да даде органичен и споделен дизайн на 
популяризирането и управлението на 
ИКР сред 6-те организации. Условията 
и условията за сътрудничество са 
дефинирани накратко в следните точки:
•  създаване на постоянна таблица за 

сравнение и мониторинг;
•  Насърчаване на ИКР като възможно 

решение за отваряне на кризисни 
таблици;

•  информация и обучение на секторни 
и териториални оператори на 6-те 
организации;

•  повишаване на осведомеността 
на институциите и други местни и 
национални организации;

•  оценка на осъществимостта и 
устойчивостта на проектите на общи 
места, чрез съвместно наблюдение и, в 
същото време, наставнически действия;

•  популяризиране на обучителни дейности 
за работници с цел укрепване на техните 
предприемачески и технически умения;

•  разпространение на информация и най 
-добри практики.

4. ФИНАНсОвИ МЕхАНИЗМИ

Италианската правна система предоставя 
множество механизми за финансова 
подкрепа за работници, които решат 
да създадат кооперация и да поемат 
собствеността върху тяхната компания. 
В допълнение към нормалната схема за 
поддръжка, която е валидна за всички 
и която включва ипотеки или банкови 
заеми, има още три ad hoc източника на 
финансиране.

самофинансиране. Благодарение на 
Законодателен указ № 22/2015 работниците 
могат да кандидатстват за обезщетение за 
безработица в едноблоково плащане, за 
да могат да го инвестират в акционерния 
капитал на кооперацията. В някои случаи 
те също могат да инвестират своите 
обезщетения.

Фондовете на кооперативните 
асоциации. Закон 59/92 установява тези 
фондове, захранвани от 3% от годишните 
печалби на кооперациите, членуващи 
в Асоциацията на коперативите, и от 
остатъчните активи на кооперациите 
в ликвидация. Фондовете са: Coopfond 
(Legacoop), Fondosviluppo (Confcooperative) 
и General Fond (Agci).

специалният фонд за интервенции, 
който защитава нивата на заетост и 
извънредния фонд, създаден от Маркора 
и Новия закон за Маркора. Тези средства се 
разпределят и управляват от Cooperazione 
Finanza Impresa (CFI), от които 98,3% 
се контролират от Министерството на 
икономическото развитие. CFI подпомага 
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работниците при изготвянето на техния 
индустриален план и при започване на 
дейности. Всички предоставени заеми 
трябва да се изплащат в траншове за 
определен брой години (максимум 10), 
през които CFI следи икономическото / 
финансовото състояние на компанията 
заедно с нейните резултати.

Работниците могат да получат достъп 
до финансиране само когато са 
създали кооперация и са изготвили своя 
индустриален план. 

5. КЛЮЧОвИ ЕЛЕМЕНТИ

За да бъде ИКР успешно, трябва да се 
вземат предвид някои външни и вътрешни 
характеристики на въпросната компания.

5.1 вътрешни елементи

времето за решението за опит за ИКР: да 
интерпретира бързо истинското намерение 
на ръководството относно бъдещето на 
компанията и да настоява за по-голяма 
яснота. Синдикатите трябва да имат 
компетенции, които да им позволят да 
оценят потенциалните възможности, като 
използват ИКР, като предупреждават и 
повишават осведомеността на работниците 
много по-рано.

Присъствие на ключови участници от 
първоначалната компания: постоянството 
на важни професионални профили на 
първоначалната компания може да 
гарантира приемственост в управлението 
на производствените дейности, клиентската 
база, доставчиците и т.н.

Обединена, мотивирана и решителна 
група: присъствието на посредническа 
фигура като синдикалист в този случай 
може да бъде особено важно.

5.2 външни елементи

Оценката на проекта: оценете 
заводите, клиентската база, наличните 
професионални умения, времето 
за реализация на ИКР, за да се 
гарантира повторното стартиране на 
дейността на компанията и нейната 
конкурентоспособност на пазара.

Професионално обучение: работниците 
трябва да възприемат предприемаческа и 
управленска култура.

Местен и национален социален диалог: 
за да има продуктивна и положителна 
социална тъкан.

Добре структуриран апарат за 
законодателно подпомагане и силна 
система за сътрудничество.

Популяризирането от институциите на 
продуктите на компаниите чрез кампании 
за повишаване на осведомеността и 
евентуално създаване на специфична марка 
„произведено от ИКР“ (изкупена компания 
от работници).

6. БАрИЕрИ И рИсКОвЕ

Тясно свързани с ключовите елементи, 
можем да изброим някои бариери и 
рискове, които могат да компрометират 
успеха на ИКР..

Дълго време 
· … преди да бъде обявена корпоративна 

криза. Всяка неяснота в управлението 
по отношение на реалните бъдещи 
намерения на компанията може да 
доведе до забавяне на сигнализирането 
и повишаване на осведомеността за 
възможното използване на ИКР.
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·  ... след обявяване на криза на компанията. 
Дългите преговори биха могли да доведат 
до безизходица, която може да забави 
началото на процедурите за ИКР.

Закъсненията и забавянето - дори в 
процесите на вземане на решения - и 
техническото време, необходимо за 
прилагане на ИКР, носят рискове за 
възстановената компания: постепенно 
остаряване на машините, загуба на 
клиенти, излизане от пазара на продукта и 
демотивиране на работниците.

Липсата на синергия между участниците 
може дори в ранните етапи на ИКР да 
доведе до противоречиви оценки, които 
потенциално могат да изложат бъдещите 
дейности на повишен бизнес риск и 
неизбежен провал. Недостатъчният 
социален диалог на местно ниво също 
може да доведе до рискове и съпротива 
срещу процедурите по прехвърляне на 
собствеността на бизнеса.

Новата организация на работа: бившите 
служители, сега членове на кооперацията, 
трябва да поемат отговорност и 
управление на работата на компанията. 
Това е деликатен преход, който, особено 
при по-възрастните работници, може да 
предизвика силна съпротива и да създаде 
страх и стрес. Това са критични въпроси, 
които биха могли да се отразят негативно 
върху сплотеността и мотивацията на 
първоначалната група и да застрашат 
успеха на ИКР.

Край на финансирането и 
съпровождането: през първите няколко 
години кооперацията се подкрепя 
от участниците, финансирали ИКР по 
отношение на евентуални корекции и 
възвръщаемост на инвестиционните 
политики. Тази услуга е гарантирана до края 
на финансовия период, който продължава 

максимум 10 години. Според CFI моментът, 
в който този период приключва, е 
изключително деликатен. Без подкрепа 
компаниите биха могли да се окажат в 
затруднение и да изложат на риск поради 
лошо управление на приходите и печалбите. 
В тези случаи професионалното обучение 
също е от основно значение. Всъщност 
кооперациите трябва да организират 
специфични курсове за обучение, за да 
развият вътрешни професионални умения, 
които могат да гарантират бъдеще в пълна 
автономия.

Обучението, както и медиаторите 
(например синдикалистите) биха могли да 
играят решаваща роля за намаляване на 
рисковете, свързани с новата организация 
на работа.

разходи за законосъобразност: 
компаниите, създадени чрез ИКР, трябва 
изцяло да спазват фискалните разпоредби. 
Това несъмнено е положителен аспект 
в области и сектори, където дъмпингът 
е широко разпространен. Това обаче 
означава също, че кооперацията е трудно да 
остане на пазара.

Качеството на продукта и неговата 
присъща стойност трябва да го направят 
конкурентен и да насърчат потребителите 
да избират по-скъп, но по-етичен 
продукт.

Културно възприятие, бойкоти, 
сплашване: продължителният съдебен 
процес, свързан с конфискацията на активи, 
иззети от организираната престъпност, 
може да доведе до загуба на икономическа 
конкурентоспособност, постепенно 
забавяне на производството и риск от фалит 
поради невъзможност да остане на пазара.
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Възможният фалит на компания в 
съдебната администрация поражда широко 
разпространена култура в области, където 
проникването на мафия е значително: 
организираната престъпност гарантира 
работа, докато напротив, държавата е 
неспособна и провокира загубата на 
работни места. Това е културен проблем, 
който не трябва да се подценява.

Друг конкретен риск е бойкотирането 
на дейности от стария собственик, който 
чрез своята престъпна мрежа и сплашване 
принуждава клиентите да спрат да правят 
поръчки към кооперацията. 

Консолидираната система от контрол 
и действия би могла да повиши 
осведомеността за „здравата“ част от 
икономиката, което би могло да намали 
бойкота. 
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7. КАЗУсИ 

В този доклад има четири случая на ИКР по 
отношение на Италия. Два случая се отнасят 
до класически бизнес кризи, един до липсата 
на наследници на компанията и един за 
компания, конфискувана от организираната 
престъпност. Във всички тези случаи 
наблюдавахме централната и фундаментална 
роля на регулаторната подкрепа, описана 
по-горе, заедно с финансирането, осигурено 
чрез италианското законодателство в 
подкрепа на ИКР.

7.1 WBO ITALCABLES27

ПрОФИЛ НА КОМП АНИЯТА
вид на процеса: 
преструктуриране / закриване

разположение: 
Индустриална зона на Кайвано (Наполи)

предишна дейност: 
Фабрика за машиностроене (стомана). 
Произвежда стоманени нишки и проводници 
за големи инфраструктури (виадукти, 
мостове, промишлени складове, железопътни 
траверси за високоскоростни линии в Италия 
и в чужбина, тръби за големи тръбопроводи, 
лопатки за вятърни електроцентрали и др.).

настояща дейност: 
същата

дата на основаване: 
2015

27 Този казус е написан от Франческо Лория и 
Вилма Ринолфи (CISL).

предишен брой работещи: 
65

брой работещи при създаването: 
0

настоящ брой работещи: 
2

брой работещи членове на кооперацията 
при създаването: 
51

настоящ брой работещи членове на 
кооперацията: 
53 

Юридическа форма: 
кооперация

оборот (дек. 2019): 
24,000,000.00 евро

интернет страница: 
www.ИКРitalcables.it   

лице за контакти: 
Matteo Potenzieri (президент на кооперацията)

http://www.wboitalcables.it
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Представяне на ситуацията
Заводът Caivano в провинция Неапол 
е построен в края на седемдесетте и 
началото на осемдесетте години от Redaelli 
Tecna, която е историческа компания за 
производство на стоманени въжета. През 
юни 2008 г. компанията е поета от Italcables 
Spa на Companhia Previdente, португалска 
индустриална компания. През 2009 г. Italcables 
Spa трябваше да се справи със сериозна 
криза на ликвидността и след закриването 
на други два завода в Италия, през 2012 г. 
официално обяви криза и за завода в Caivano. 
През 2013 г., независимо от факта, че заводът 
имаше оборот от 50 милиона евро годишно, 
активен пазар и списък с поръчки, които 
все още трябваше да бъдат обработени, 
производството беше спряно и 56 работници 
бяха уволнени.

Описание на процеса и формула за 
участие на работниците и служителите
Работниците на завода организираха 
протести и седяха на покрива на фабриката 
денонощно, наблюдавайки завода, защото 
се страхуваха и от кражба на машини. След 
първия травматичен момент 51 работници 
решиха да опитат да превземат завода си 
с помощта на ИКР. С активното участие 
на синдикалистите от FIRST (Синдикална 
федерация за банки и застрахователни 
компании на CISL) работниците се свързаха 
с асоциацията на кооперациите Legacoop. 
Заедно те изготвиха бизнес плана и 
проведоха непрекъснати срещи, за да 
проверят осъществимостта на тяхното 
изкупуване на компанията от работещите 
(ИКР).

В края на етапа на оценка и с участието на 
финансистите - CFI-Cooperazione Finanza 
Impresa, Banca Etica и Coopfond - през 2015 
г. 51-те работници създадоха кооперацията 
IKR Italcables. Първоначалният капитал в 
размер на 1 939 100 евро, състоящ се от част 

от вноските на работниците, които на фона 
на лесно предполагаемите усложнения са 
платили по 25 000 евро всеки, възползвайки 
се от предложената от закона възможност 
да поиска еднократно уреждане на тяхната 
надбавка за мобилност. Някои от тях също са 
използвали част от обезщетението си или са 
получили помощ от членове на семейството, 
за да достигнат необходимата сума.

Заводът от 75 хиляди квадратни метра 
първоначално е отдаден под наем на 
кооперацията, която след 3 години, с 
плащането на максимална вноска, стана 
собственик, благодарение и на правото на 
предварителен отпуск, предоставено от 
закона на работниците, които искат да поемат 
компанията си в криза.

За да започнат отново производството в 
завода, който беше затворен в продължение 
на две години, работниците лично се 
занимаваха с поддръжката и реставрацията 
на машините. През 2015 г. заводът бе отворен 
отново, като първият камион материал 
пристигна на 28 август.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Бяха използвани класическите механизми за 
ИКР, описани в параграф три. 

Основни бариери
Този случай не срещна особени пречки освен 
реорганизацията на ролите в кооперацията.

Фактори на успеха
Успехът на ИКР зависи преди всичко от 
краткия период между обявяването на 
кризата от компанията и изпълнението на 
проекта. Възобновяването на производството 
се благоприятства и от поръчките, които 
все още са в очакване от първоначалната 
компания.
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Друг основен фактор за успех е сплотеността 
на групата и фактът, че някои ключови фигури 
на първоначалната компания са останали в 
кооперацията, което улеснява незабавното 
възобновяване на дейностите.

Ролята на синдикалния представител като 
посредник помогна за преодоляване на 
съмненията и напрежението, предизвикани 
от новата организация на труда.

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
От създаването си кооперацията възобнови 
производството и гарантира постоянен 
и контролиран растеж, така че нивата 
на заетост и заплати да се запазят. Тя е 
придобила важна секторна позиция в 
чужбина и всъщност изнася своите продукти 
по целия свят.

Преносимост
Законът Маркора изигра фундаментална 
роля в случая, заедно с целия законодателен 
апарат, който подкрепя кооперативното 
движение и финансирането на тези 
инициативи. Подобно значение имаше 
правото на предварителен отпуск, 
предоставено от закона на работниците да 
поемат дейността (вж. Параграф 1.2). Според 
нас тези аспекти и правила могат да бъдат 
пренесени в други национални реалности.

видео, документални филми, 
информация за казуса 
https://www.la7.it/coffee-break/video/italcables-
di-caivano-la-prima-esperienza-di-workers-
buyout-21-11-2019-294450

https://napoli.fanpage.it/la-ИКР-italcables-di-
caivano-azienda-fallita-rilevata-dai-dipendenti-
che-oggi-fattura-20-milioni/

https://www.la7.it/coffee-break/video/italcables-di-caivano-la-prima-esperienza-di-workers-buyout-21-11-2019-294450
https://www.la7.it/coffee-break/video/italcables-di-caivano-la-prima-esperienza-di-workers-buyout-21-11-2019-294450
https://www.la7.it/coffee-break/video/italcables-di-caivano-la-prima-esperienza-di-workers-buyout-21-11-2019-294450
https://napoli.fanpage.it/la-wbo-italcables-di-caivano-azienda-fallita-rilevata-dai-dipendenti-che-oggi-fattura-20-milioni/
https://napoli.fanpage.it/la-wbo-italcables-di-caivano-azienda-fallita-rilevata-dai-dipendenti-che-oggi-fattura-20-milioni/
https://napoli.fanpage.it/la-wbo-italcables-di-caivano-azienda-fallita-rilevata-dai-dipendenti-che-oggi-fattura-20-milioni/


73



74

казуСи: PIRInolI

7.2 PIRINOLI28

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
преструктуриране / закриване

разположение: 
Рокавионе (Кунео)

предишна дейност: 
Хартиена фабрика - специализирана в 
производството на картон с покритие за 
картонени опаковки от рециклирани влакна, 
който се използва само за опаковане на 
храни. 

настояща дейност: 
същата

дата на основаване: 
март 2015 г.

предишен брой работещи: 
154

брой работещи при създаването: 
---

настоящ брой работещи: 
14

брой работещи членове на кооперацията 
при създаването: 
70

28 Този казус е изготвен от Франческо Лория и 
Вилма Ринолфи (CISL).

настоящ брой работещи членове на 
кооперацията: 
74

Юридическа форма: 
кооперация

оборот  (Dec. 2019): 
36,700,000.00 евро

интернет страница: 
www.pirinoli.it 

лице за контакти: 
Silvano Carletto (президент на кооперацията)

http://www.pirinoli.it
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Представяне на ситуацията
Хартиената фабрика Пириноли е основана 
от Гаспаре Пириноли през 1872 г. През 1937 
г. компанията е закупена от семейство Ева и 
започва да произвежда картон за печатни 
контейнери, ставайки един от лидерите 
в сектора на национално, а по-късно и на 
европейско ниво. През 1962 и 1994 г. са 
инсталирани още две технологично по-
модерни непрекъснати производствени 
линии с по-голям производствен капацитет. В 
началото на 2000 г. Cartiera Pirinoli беше сред 
първите десет европейски производители 
на картон с покритие за контейнери от 
рециклирани влакна, с производство над 100 
000 тона годишно. През следващите години 
увеличаването на разходите и променящите 
се пазарни условия предизвикаха сериозна 
финансова криза. През 2006 г. имаше опит 
за възобновяване на компанията, когато 
Pkarton S.p.A - компания, създадена ad hoc 
от предприемачи и експерти в сектора - пое 
компанията и стартира нов индустриален 
план. Ситуацията обаче се влоши, също 
поради икономическата криза, която започна 
през 2008 г. На 21 юни 2012 г. Pkarton S.p.A. е 
обявен в несъстоятелност, производствените 
линии бяха спрени и 160-те работници бяха 
съкратени.

Описание на процеса и формула за 
участие на работниците и служителите
След като опитът за намиране на нови 
инвеститори се провали, през 2013 г. 74 
работници - които междувременно бяха 
започнали да управляват фабриката - решиха 
да поемат компанията. С подкрепата на 
Legacoop di Cuneo те започнаха съдебни 
процедури за прехвърлянето на компанията, 
в които също се включи регион Пиемонт, със 
специфични финансови закони в подкрепа на 
сътрудничеството, и синдикатите Cisl и Cgil, 
Cooperazione Finanza Impresa и Coopfond като 
финансисти.

След положителна оценка на бъдещите 
възможности на компанията и изготвяне 
на Индустриален план, през март 2015 г. 
беше създадена Cartiera Pirinoli Società 
Cooperativa със 74 партньори-работници. 
На 16 април същата година кооперацията 
закупи машините чрез търг и нае навесите на 
производствената площадка. През август-
септември 2015 г. кооперацията възобнови 
производството, като се свърза отново с 
исторически клиенти и реактивира една от 
двете производствени линии, които са били в 
експлоатация преди фалита.

Първоначалният капитал на кооперацията е 
2 400 000 евро: 1 200 000 евро от членовете-
работници, 600 000 евро от Coopfond и 600 
000 евро от CFI.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Използваните механизми са тези, описани в 
параграф 3. 

Основни бариери
Нямаше особени усложнения, тъй като 
ICR беше създаден бързо и с пълно 
взаимодействие между включените 
участници.

Фактори за успеха
Основните фактори за успеха на ИКР бяха: ИКР 
беше осъществено бързо, което означаваше, 
че компанията не загуби пазар и клиенти; 
сплотеността на групата работници, която 
включва и ключови умения за възобновяване 
на дейностите; накрая, местният социален 
диалог, който направи възможно активното 
включване на местните публични и частни 
участници.
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Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/обществото
През първите три години на дейност, 
освен че инвестираха обезщетенията си, 
работещите членове намалиха и заплатата 
си с 20%, за да задоволят финансовите 
потребности. Първоначално, след вътрешно 
споразумение, плащанията за извънреден 
труд също се плащаха като нормално работно 
време. Заводът заема площ от 140 000 
квадратни метра, 25 000 от които са покрити. 
Производственият потенциал е над 100 000 
тона годишно. Кооперацията присъства не 
само на италианския пазар, но и на всички 
европейски пазари. През ноември 2016 г. 
Cartiera Pirinoli S.C. получи сертификат на 
Съвета за управление на горите (F.S.C.).

Кооперацията е увеличила равнищата на 
заетост през годините, достигайки през 
декември 2018 г. общо 80 работещи членове и 
12 служители. 

Преносимост
И в този случай законодателният апарат 
изигра ключова роля при прилагането на 
ИКР, което улесни достъпа до финансиране 
и даде право на работниците да получат 
първоначален отказ при поемане на тяхната 
компания в криза.

Според нас опитът може да бъде прехвърлен, 
при условие че е подкрепен от съответното 
законодателство.

видео, документални филми, 
информация за казуса 
https://www.youtube.com/watch?v=JzeCBG5pTgo 
https://www.youtube.com/watch?v=aIqBJ4KOZYI 
https://www.youtube.com/watch?v=GHTj_dkP0Vo
https://www.youtube.com/watch?v=QT_qHxJPiWE

https://www.youtube.com/watch?v=4H_
NlGiSMiE

https://www.youtube.com/watch?v=JzeCBG5pTgo
https://www.youtube.com/watch?v=aIqBJ4KOZYI
https://www.youtube.com/watch?v=GHTj_dkP0Vo
https://www.youtube.com/watch?v=QT_qHxJPiWE
https://www.youtube.com/watch?v=4H_NlGiSMiE
https://www.youtube.com/watch?v=4H_NlGiSMiE
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7.3 ARBIZZI29

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
липса на наследници

разположение: 
Corte Tegge (Reggio Emilia), Корте Теге (Реджо 
Емилия)

предишна дейност: 
търговия с продукти и материали за 
промишлени опаковки и извършва 
изключително търговски дейности, като 
се фокусира предимно върху избора 
на иновативни и екологично устойчиви 
продукти

настояща дейност: 
същата

дата на основаване: 
26 юни 2014 г.

предишен брой работещи: 
18

брой работещи при създаването: 
2

настоящ брой работещи: 
9

брой работещи членове на кооперацията 
при създаването: 
16

29 This case study was prepared by Vilma Rinolfi (CISL).

настоящ брой работещи членове на 
кооперацията: 
14

Юридическа форма: 
кооперация

оборот  (дек. 2018): 
10,118,504.00 евро – (дек. 2019):  
9,870,049.00 евро

интернет страница: 
www.arbizzi.it 

лице за контакти: 
Simone Vallieri (президент на кооперацията)

http://www.arbizzi.it
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Представяне на ситуацията
Емилио Арбици основава Arbizzi srl през 
1997 г. Компанията веднага става силно 
конкурентна и заема важна позиция на 
пазара на промишлени опаковки. През 
2014 г., с над 1800 клиенти и отличен 
баланс, предприемачът реши да се оттегли 
от бизнеса и, тъй като няма наследници, 
предложи на служителите си да закупят 
компанията. Следователно, от самото начало 
на този бизнес е замислен трансфер към 
работниците, нямаше криза, а по-скоро 
необходимостта от смяна на поколенията, 
за да се генерира здрава и конкурентна 
компания.

Описание на процесаand Формула за 
участие на работниците и служителите
През 2014 г., в съгласие със собственика, 
всички 18 служители решиха да поемат 
бизнеса и да се обърнат към Legacoop 
за съдействие. 16 работници създават 
кооперация, докато 2 стават служители 
на компанията, като всички поддържат 
собствена класификация и условия 
на заплащане. Началният капитал на 
кооперацията от 590 000 евро беше набран от 
работещите членове, които инвестираха по 5 
000 евро всеки, от Емилио Арбици, който като 
финансиращ член (без никаква оперативна 
роля в кооперацията) инвестира 120 000 евро 
и от финансирането, осигурено от CFI (100 000 
евро) и Coopfond (290 000 евро).

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса 
Механизмите, използвани за прилагане 
на ИКР, следват същия модел като 
гореспоменатите случаи, освен 
фундаментална разлика по отношение на 
присъствието и активното сътрудничество на 
бившия собственик, който също финансово 
подкрепя проекта. Проектът предвижда, че 
в продължение на 6 години собственикът ще 
запази част от обезщетението на служителите 
(TFR) за работещите членове като форма на 
наем за дейността. След 6 години, което беше 
период от време, който беше оценен като 
достатъчен, за да може новата кооперация 
да постигне икономическо / финансово 
равновесие, кооперацията окончателно 
закупи компанията.

Основни бариери
Няма особени усложнения при процедурата.

Фактори на успеха
Един от основните фактори за успех в този 
случай е синергията между различните 
участници. По-специално, ролята на 
сътрудничество на бившия собственик 
направи възможно организирането на 
постепенно и устойчиво прехвърляне на 
собствеността върху работниците. Освен 
това, благодарение на специфичните условия 
около ИКР, това беше много бърза процедура, 
което означаваше, че Cooperativa Arbizzi 
можа да запази своя пазарен дял и връзки с 
първоначалната клиентела.

Нещо повече, фактът, че ключови фигури 
на първоначалната компания са останали 
в кооперацията, направи възможно 
продължаването на дейностите от ключово 
значение. Работниците, които образуват 
кооперацията, са придобили умения и висока 
степен на оперативна самостоятелност в 
годините преди покупката, което допринесе 
за успеха на прехвърлянето на бизнеса.
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Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото 
Кооперацията е запазила позицията, която 
първоначалната компания е имала на 
пазара, а също така си е поставила цели за 
по-нататъшно развитие: качествен подбор 
на клиенти, увеличаване на териториалните 
операции, непрекъснато търсене на нови 
продукти, иновации, обучение и развитие на 
работещите членове, на комуникацията и на 
корпоративния имидж. През първите няколко 
месеца на дейност кооперацията вече беше 
разширила асортимента си от продукти, 
създаде марката „Arbizzi Tech“ и разшири 
своята търговска мрежа.

След първите шест месеца дейност оборотът 
на кооперацията беше достигнал 5 милиона 
евро, с печалба от 237 хиляди евро. Тази 
положителна тенденция в оборота направи 
възможно всички работници-членове да 
поддържат условията на заплащане, които са 
имали в първоначалната компания.

Преносимост
Дори в случаите, когато няма законодателна 
рамка, която да благоприятства 
кооперативното развитие, описаното 
тук решение във всеки случай може да 
бъде приспособимо към регулаторната 
система на всяка страна, където има пълно 
сътрудничество между предприемач и 
работници и възможност за субсидирано 
финансиране.

видео, документални филми, 
информация за казуса 
Episode “Il posto giusto” of 22-01-2017

https://www.raiplay.it/video/2017/01/Eredit224-
working-buyout-e6e11129-5df0-4865-86d8-
d7f494ec85f2.html

https://www.raiplay.it/video/2017/01/Eredit224-working-buyout-e6e11129-5df0-4865-86d8-d7f494ec85f2.html
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Eredit224-working-buyout-e6e11129-5df0-4865-86d8-d7f494ec85f2.html
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Eredit224-working-buyout-e6e11129-5df0-4865-86d8-d7f494ec85f2.html
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7.4 CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA30

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
конфискуване от организираната 
престъпност

разположение:  
Trapani, Трапани

предишна дейност: 
изключително производство на циментова 
смес

настояща дейност: 
Производство на циментова смес и 
хомогенизирано оползотворяване на 
строителни отпадъци от C&D (строителство и 
разрушаване). Сектор: строителство.

дата на основаване: 
2008 г.

предишен брой работещи: 
15

брой работещи при създаването: 
0

настоящ брой работещи: 
4

брой работещи членове на кооперацията 
при създаването: 
6

30 Този казус е изготвен от Vilma Rinolfi (CISL).

настоящ брой работещи членове на 
кооперацията: 
8

Юридическа форма: 
кооперация

оборот  (Dec. 2019): 
1,136,00.00 евро

интернет страница: 
www.calcestruzziericina.it 

лице за контакти: 
Giacomo Messina (президент на кооперацията)

http://www.calcestruzziericina.it
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Представяне на ситуацията 
През 1991 г. Calcestruzzi Ericina е закупена 
от мафиотския бос Винченцо Вирга, 
смятан за един от най-опасните мафиози 
от онези години и „предприемачески 
мозък“ на Бернардо Провенцано, един 
от историческите лидери на Коза Ностра. 
През юли 1996 г. компанията беше завзета 
от съдебните органи, които започнаха да 
управляват бизнеса и така старият собственик 
организира тежък бойкот, сплашвайки 
клиентите и блокирайки всички поръчки 
на компанията. За да предотврати фалита, 
префектът на Трапани, Фулвио Содано, 
независимо реши да включи „здравата“ 
предприемаческа мрежа на територията, 
като поиска от предприемачите конкретен 
ангажимент и зае ясна позиция срещу 
организираната престъпност, като отблокира 
поръчките на иззетата от мафията компания. 
Ситуацията се промени към по-добро през 
2004 г., когато Calcestruzzi Ericina спечели част 
от официалните договори за доставка при 
изграждането на доковете на пристанището 
Трапани за Купата на Америка.

Описание на процеса и формула за 
участие на работниците и служителите 
Също така благодарение на тази голяма 
поръчка имаше проект за възобновяване 
на компанията с инвестиция от около 
2 200 000 евро, финансиран до голяма 
степен от IRFIS - финансов посредник в 
Регион Сицилия като единствен акционер 
- като част от Регионалната оперативна 
програма Сицилия 4.01.в , и заем от Unipol 
Banca в размер на 700 000 евро. Местни 
публични институции - префектура Трапани, 
правоприлагащи органи, прокуратура, 
Агенция за държавна собственост, регион 
Сицилия - асоциация „Либера“, Анпар 
(асоциация, представляваща компании, които 
рециклират инертни отпадъци), Legacoop и 
Legambiente сътрудничи в рестартирането. 
Следователно компанията реконструира 

своите заводи, така че инертните строителни 
отпадъци да могат да бъдат третирани. Това 
стана чрез прилагане на система R.O.S.E. 
(оползотворяване на хомогенизирани 
строителни отпадъци).

Междувременно се извършиха различните 
стъпки, необходими за приключване 
на конфискацията, а на втория етап на 
конфискация компанията беше поставена 
под управлението на Националната агенция 
за администриране и насочване на иззети и 
конфискувани активи от престъпление.

През 2008 г. 6 бивши служители създават 
кооперация Calcestruzzi Ericina Libera, с 
подкрепата на двете асоциации Libera и 
Legacoop. Първоначалният акционерен 
капитал на кооперацията идва от членовете 
чрез изплащане на част от техните 
обезщетения. Дейността е възобновена 
на 1 юни 2011 г., когато управлението 
на дружеството е изцяло поверено на 
Кооперацията, която наема сайта от 
гореспоменатата Агенция. Кооперацията 
няма да може да притежава изцяло 
дейността, тъй като конфискуваните активи 
ще останат собственост на държавата. Това е 
първата конфискувана компания, поверена на 
кооперация от бивши служители.
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Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса 
Стъпките на това ИКР са много различни 
от класическата процедура. В този 
случай работещите трябваше да изчакат 
приключването на съдебния процес по 
изземване и конфискация, за да могат да 
управляват дейността (вж. Параграф 3.2.2).

Кооперацията няма финансова подкрепа 
от класическите канали за ИКР (CFI, 
фондове на кооперативни асоциации и 
др.). Корпоративното преструктуриране 
е извършено преди създаването на 
кооперацията, по време на Съдебната 
администрация. Следователно, компанията 
е получила необходимите средства за 
преобразуването на компанията, когато тя все 
още е била конфискувана и управлявана от 
държавата.

Основни бариери
Организираната престъпност представлява 
основната бариера в този случай, заедно 
с факта, че е толкова дълбоко вкоренена в 
територията, което означава, че е успяла 
да генерира гъста мрежа за сплашване 
и заплахи, за да блокира дейността на 
компанията.

Дългият съдебен процес за изземане 
на конфискуваните активи, който често 
продължава до десет години, представлява 
друга бариера, както и управлението 
на съдебните органи, което може да 
отложи клиентите, да провокира загуба на 
конкурентоспособност, заедно с постепенно 
забавяне на производство и риск от фалит 
поради липса на стабилност на пазара.

Този аспект помага да се генерира това, което 
би могло да се счита за най-голямата бариера 
в този тип случаи, т.е. широко разпространена 
култура в области на силно проникване на 
мафия, която прави компаниите, управлявани 

от мафията, възприемани като единствените, 
които гарантират работа. Към това се 
добавя усещането, че когато държавата 
конфискува и управлява компания, тя 
рискува да фалира с последващата загуба 
на работни места. Освен това дълбоко 
вкорененият характер на организираната 
престъпност, нейните огромни финансови 
ресурси и често отсъствието на държавата 
означава, че хората често нямат доверие 
на нищо публично и законно и избират 
местната мафия като единствен събеседник, 
към който да се обърне, за да си намери 
работа. Въпреки факта, че организираната 
престъпност експлоатира само компании, 
за да изпира огромни количества мръсни 
пари, тези предприятия обаче често 
гарантират единствения източник на заетост 
в териториални райони с висок процент на 
безработица и недекларирана и несигурна 
работа.

Друго препятствие в тези случаи е „цената на 
законността“, т.е. трудността да се конкурират 
законно на пазар, където широкото 
използване на недеклариран труд от много 
компании им позволява да намалят цените на 
предлагането.

Фактори на успех
Местният социален диалог и синергията 
между различните участници, на които 
е поверен контролът на територията, са 
изиграли фундаментална роля за успеха 
на проекта. От голямо значение е и 
отговорното участие на „здравата“ част от 
предприемачеството и като цяло на местната 
икономическа мрежа.
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Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
Кооперацията използва система R.O.S.E., 
която е най-съвременен метод за 
рециклиране на отпадъчни материали 
от строителството и обновяването. В 
Италия работят само 17 такива системи, а 
кооперацията управлява единствената на 
юг. Благодарение на ангажимента си към 
опазването на околната среда и ролята си 
в борбата с организираната престъпност, 
кооперацията се превърна в културен 
ориентир за социалната и продуктивна мрежа 
на територията. Например, тя е домакин 
на студенти и е център, който се бори с 
широко разпространената незаконност в 
строителната индустрия.

През 2014 г. кооперацията допринесе за 
семинара, озаглавен „Рециклиране от 
строителство и разрушаване: как може да се 
развие пазарът за този устойчив източник на 
инертни материали?“, организиран в Брюксел 
от отдела за промишленост и предприятия на 
Европейската комисия. Кооперацията също 
така си сътрудничи с Централната техническа 
служба на Съвета по благоустройството по 
отношение на новите Насоки за оценка на 
характеристиките на бетона на място.

Преносимост 
Въпреки че това е много специфичен случай и 
много характерен за италианската социално-
икономическа структура, за съжаление е 
възможно и в други страни дадена компания 
да може да бъде иззета от организираната 
престъпност и да рискува закриване. В тези 
случаи не само има специфични закони за 
ИКР, но има и законодателен апарат, който 
регулира изземването и конфискацията 
на активи. Този апарат, дори и много 
специфичен за някои територии на Италия, 
с необходимите корекции, може да бъде 
прехвърлен в други страни.

видео, документални филми, 
информация за казуса 
https://www.youtube.com/
watch?v=7ap2JviHIYY 
https://www.youtube.com/
watch?v=PILOlnFdXQI
https://www.youtube.com/
watch?v=Jq3TTwFyvk4

https://www.youtube.com/watch?v=7ap2JviHIYY
https://www.youtube.com/watch?v=7ap2JviHIYY
https://www.youtube.com/watch?v=PILOlnFdXQI
https://www.youtube.com/watch?v=PILOlnFdXQI
https://www.youtube.com/watch?v=Jq3TTwFyvk4
https://www.youtube.com/watch?v=Jq3TTwFyvk4


III. 
преглед по държави
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ИсПАНИЯ31

31 Тази глава е написана от Анабел Йолди и Йоне Нолте (ASLE).
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Понастоящем Испания няма глобална 
регулаторна рамка, която предвижда 
прехвърляне на компании към работниците, 
независимо дали поради преструктуриране 
на дружеството, или за опосредстване на 
трансфера на имота поради пенсиониране.

Съществуват обаче изолирани правни 
и финансови инструменти, които, ако 
се използват координирано, могат да 
увеличат възможностите за успешно 
предаване при тези обстоятелства.

От друга страна, някои автономни региони, 
макар и само няколко, са изготвили конкретни 
политики в полза на тези процеси. Това е така, 
защото те разбират, че водят до поддържане 
и укрепване на стабилна и висококачествена 
заетост, както директна, така и индиректна, 
като засилват териториалните корени, за 
да предотвратят заплахата от преместване 
и да повишат икономическата и бизнес 
конкуренто способността.

Испания все пак има регулаторна рамка за 
търговски дружества, притежавани в 
по-голямата си част от работниците или 
трудово дружество, чрез испанския Закон 
44/2015 за трудовите и инвестиционните 
дружества. Тази правна рамка е идеална 
за прилагане на процеси, включващи 
преструктуриране и наследяване 
на бизнеса в полза на работниците на 
компанията.

2. рОЛЯТА НА ПрЕДсТАвИТЕЛИТЕ НА 
рАБОТНИЦИТЕ И сЛУжИТЕЛИТЕ
Едно от основните трудови права, признати в 
испанския статут на работниците, е участието 
в компанията. Това участие е под формата 
на органи на представителство, предимно 
делегати на работната сила и комитет на 
работниците. Появата на тези два органа 
зависи от размера на компанията или 
работния център.

Във всеки случай правата на 
представителните органи на работниците в 
Испания се състоят предимно в правото им 
на информиране, докато в други страни от 
Европейския съюз има право на консултиране 
и дори право на вето, като по този начин се 
увеличава консолидацията.

Тези органи имат привилегирована 
информация за компанията и 
следователно са ключови и съществени 
агенти за ранно идентифициране на 
процеса на преструктуриране на бизнеса в 
резултат на икономическо или финансово 
състояние. Те дори могат да поемат 
много важна роля в разкриването на 
бъдещо прехвърляне на компания поради 
предстоящото пенсиониране на собственика 
(ците) на компанията.

Тази роля обаче не е регламентирана или 
дефинирана в действащите трудови или 
търговски разпоредби, което предполага, 
че лидерската роля, която тези лица могат да 
поемат в тези процеси, ще зависи от тяхната 
готовност да търсят решения въз основа на 
работническото участие в компанията.

В Испания в момента има два синдикални 
съюза (Comisiones Obreras -CC.OO- и 
Unión General de Trabajadores -UgT), които 
доброволно са подписали споразумение 
за сътрудничество с Асоциацията на 
трудовите и инвестиционните дружества 
в Испания за сътрудничество при 
разработването на преструктуриране на 
компании и процесите на наследяване 
в полза на работещите и да допринесат за 
по-голяма стабилност и качество на заетостта 
и икономическото развитие, което е в по-
голяма степен социално. (споразумение за 
сътрудничество от 17.03.2014 г.).

Освен това споразумение няма други 
глобални пактове или споразумения с бизнес 
организациите, които представляват МСП в 
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Испания, което означава, че собствениците 
на компании не знаят за възможността да 
прехвърлят бизнеса си на своите работници, 
освен ако не са препоръчани от агентите, 
участващи в процеса.

3. МЕхАНИЗМИ ЗА БИЗНЕс ТрАНсФЕр
3.1 Екосистема към бизнес трасфер

Освен представители на работниците, има и 
други агенти при специални обстоятелства, 
които могат да играят ключова роля за 
успешния резултат на процес от този вид, 
сред които са агенциите за местно развитие, 
принадлежащи към местните органи на 
публичната администрация, финансовите 
институции и органите на публичната 
администрация като такива.

Що се отнася до съответния контекст в 
Испания, има някои автономни региони 
и територии, като gipuzkoa, където се 
е появила нова форма на публично-
частно партньорство. Най-общо казано, 
има тенденция да се насърчава участието и 
споделената отговорност на всички играчи, 
засегнати от публични действия и/или 
намеса, насочена към насърчаване на 
териториалната консолидация на тези 
процеси, наред с други тенденции.

Това сътрудничество включва ангажименти 
от бизнес организации като ASLE и/
или LABORPAR, наред с университети, 
технологични центрове, агенции за местно 
развитие, агенции за иновации, социални 
инициативи и компании, както и публични 
отдели като Каси и Финанси. Независимо от 
това, тази политика не е установена в цялата 
държава.

Друга роля, която трябва да се подчертае, 
е тази на финансовите институции по 
отношение на способността им да откриват 
кризисна ситуация в дадена компания или да 
предвиждат процес на наследяване поради 

пенсиониране. Испания няма стабилни 
споразумения с финансови институции 
в полза на процесите на прехвърляне на 
компании на работници и служители.

3.2 Път
Повечето процеси на преструктуриране 
или наследяване на компанията в полза на 
работещите започват с предписания към 
споменатите по-горе агенти, като по този 
начин стартират процес, който се състои от 
следната последователност от фази:

Фаза 1. Бизнес осъществимост. По 
отношение както на корпоративното 
преструктуриране, така и на наследяването, 
трябва да се изготви оценка на компанията, 
както и план, който гарантира бъдещата 
осъществимост на новия проект. След 
това този план се използва за създаване на 
икономически и корпоративни основи за 
включване на работниците като акционери.

Фаза 2. Данъчно-финансов анализ и 
търсене на финансиране. Трябва да 
се намерят необходимите средства за 
финансиране и гаранции за успешно справяне 
с тези процеси, в допълнение към анализ на 
свързаните с данъците последици.

Фаза 3. Представяне на плана пред 
работещите. Тази фаза е ключова за поемане 
на необходимите ангажименти и започване на 
изпълнението на плана. 

Фаза 4. Изпълнение на плана. Създаване и/
или придобиване на активите, необходими за 
стартиране на новия корпоративен проект.

Фаза 5. Консолидиране на новия проект. 
Философско, правно и икономическо 
обучение за компания, основана на 
работническо участие и модификацията 
на корпоративната култура и модела на 
управление.
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4.ФИНАНсОвИ МЕхАНИЗМИ

Следните са сред най-важните налични 
механизми:

Еднократно изплащане на обезщетения 
за безработица: Безработните лица, 
които желаят да създадат или да станат 
част от дружество, трудово дружество или 
кооперация, могат да получат обезщетенията 
си за безработица с еднократно плащане, 
вместо с месечни плащания, за да закупят дял 
в компанията. 

Капитализиране от FOgASA: Лицата, 
чийто трудов договор е прекратен от 
несъстоятелното дружество, имат право да 
получат обезщетението си от държавния 
фонд FOGASA и да го допринесат за 
създаването или участието си в новото 
дружество чрез закупуване на дружествени 
дялове.

Данъчни стимули за участие: В Испания има 
четири различни данъчни начина. Всички те 
предвиждат няколко стимули за участие; най-
значимият сред тях обаче е стимулът, който 
се прилага за Историческата територия на 
Гипузкоа (Закон на провинцията 6/2016 от 15 
декември, който изменя член 41.2 IRPF), който 
освобождава собствениците на компании, 
които прехвърлят капитала си на служителите 
си от капиталови печалби, което прави този 
трансферен модел по-привлекателен от 
другите.

5. КЛЮЧОвИ ЕЛЕМЕНТИ И БАрИЕрИ
5.1 Ключови елементи

· Достатъчно предварително време за 
успешно справяне с процеса.

· Познаване на агентите, за да изискват 
процесът на преструктуриране или 
наследяване да се съсредоточи върху 
работниците. Подкрепа от тези агенти.

· Вътрешно ръководство на работната 
сила, роля, която могат да поемат 
представителите на работниците.

· Приемане на икономическите и 
трудовите мерки, необходими за 
успешното изпълнение на процеса на 
преструктуриране.

· Обучение на работещите акционери в 
тяхната двойна роля и насърчаване на 
нова култура и модел на корпоративно 
управление, основани на прозрачност и 
участие.

5.2 Ключови бариери

· Отсъствие на предприемачески дух и 
вътрешно лидерство.

· Ограничаване на финансовите ресурси на 
работниците.

· Невъзможността да се предложат 
корпоративни гаранции, които 
освобождават спонсорите от предлагане на 
лични гаранции.

6. рИсКОвЕ
· Невъзможност за получаване на 

необходимите икономически и финансови 
ресурси.

· Признаване и уважение към новата 
организационна схема.

· Невъзможност за установяване на 
професионален статут за управителните 
органи на компанията.

· Неспособност на работещите да признаят и 
зачитат новата двойна роля на акционери и 
работници
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казуСи: K1 EKOPAISAIA

7. КАЗУсИ 
7.1 K1 Ekopaisaia32

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
преструктуриране

разположение: 
Azpeitia Gipuzkoa Испания

предишна дейност: 
непосочена

настояща дейност: 
зеленяване, градинарство, обучение, 
иновации, изследвания и развитие на 
дейности, свързани с околната среда

дата на основаване: 
18 юни 2014 г.

предишен брой работещи: 
непосочени

брой работещи при създаването: 
непосочени

настоящ брой работещи: 
23

брой партньори на работещите при 
основаването: 
непосочени

настоящ брой на партньорите на 
работещите: 
19 (всички служители с безсрочни договори)

32 Казусът е изготвен от Анабел Йолди и Йоне 
Нолте (ASLE).

Юридическа форма: 
трудово дружество с ограничена отговорност 

оборот  (дек. 2019): 
1.700.000 евро

интернет страница: 
www.kimubat.eus

лице за контакти: 
Iker Goikoetxea Arana

http://www.kimubat.eus
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Представяне на ситуацията
KIMU BAT, S.L. е собственост на двама 
партньори и изпитва икономически 
затруднения през декември 2013 г. в резултат 
на спад в инвестициите за поддръжка 
от местните публични отдели, както и 
намаляване на строителните работи.

Нещо повече, собствениците наближаваха 
пенсионната си възраст и нямаше план за 
наследяване на семействата. Следователно 
приемствеността на бизнеса, която 
изискваше цялостно организационно и 
икономическо преструктуриране, беше 
поставена под въпрос. За първи път от години 
собствениците не можаха да се споразумеят 
как да продължат.

При тези обстоятелства делегатът на 
работещите, представляващ Съюза на 
баските работниците LAB и собствениците се 
съгласиха да се свържат с бизнес асоциацията 
ASLE, за да проучат възможността за 
създаване на компания за социална 
икономика, която да предотврати 
закриването на компанията.

Формула за участие на работниците и 
служителите
K1 EKOPAISAIA SLL е трудово дружество, 
създадено през 2014 г. от 10 работници-
партньори, които притежават акционерен 
капитал от 182 000 евро.

Той е основан като нов проект за социална 
икономика за трудово общество с 
мажоритарни участия от негови служители с 
безсрочни договори, регулирани единствено 
в Испания.

В този случай 100% от капитала се държи 
от служителите на компанията с безсрочни 
договори.

Описание на процеса
1. План за осъществимост. 2. Прекратяване 
на трудови договори и изплащане на 
обезщетения. 3. Капитализиране на 
обезщетенията за безработица за създаване 
на Трудовото дружество. Лични заеми 
бяха взети и чрез финансовата институция 
Kutxabank. Средна вноска на акционер 
от 6 000 евро. 4. Договор за наем на 
фирменото помещение за срок от 15 години. 
5. Закупуване на инсталации, машини 
и необходимите запаси от предишните 
собственици.

Работната сила се е увеличила поради ръста 
на бизнес активността и компанията има ясна 
политика, според която всички служители с 
договор за неопределено време придобиват 
статут на акционер, тъй като се разбира, че 
компания, в която акционерният капитал се 
държи от работниците, те са по-сплотени и 
отдадени.

По този начин всички служители с безсрочен 
договор са взели участие. Те възлизат на 19 
лица, които са внесли по 17 500 евро всеки, 
в размер на акционерен капитал от 332 500 
евро.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
1. Икономически 
1. Единична капитализация на плащането
2. Финансиране на лични заеми от финансови 

институции.
3. Безвъзмездни помощи от баското 

правителство за създаване на трудово 
дружество.

4. Безвъзмездна финансова помощ 
от Фондация Мишлен (20 000 евро 
безвъзмездни средства)

5. Фискални: приспадане на данъци върху 
доходите на физическите лица за вноска в 
акционерния капитал на всеки акционер 
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2. Технически
1. Създаване на Орган за наблюдение, 

състоящ се от представители на 
работниците и собствениците.

2. Изготвяне на вътрешни правила за 
експлоатация за укрепване на новия 
модел на управление.

3. Одобряване на Дружествения договор, 
който установява правилата за влизане / 
излизане на акционери и разпределение на 
печалбата.

Основни бариери
· Първа година: липса на достатъчно ресурси 

и икономически трудности.
· Липса на култура на участие.
· Липса на икономическо обучение за 

разбиране на бизнеса.
· Управление на личното разнообразие по 

отношение на възраст, пол, личности и т.н.

Фактори на успеха
· Ръководство от представител на 

работниците.
· Подкрепа от Агенцията за местно развитие 

и ASLE за развитие на процеса.
· Постоянен и прозрачен диалог между 

представителите на работниците 
и собствениците за постигане на 
споразумения за прехвърлянето.

· Развитие на култура, основана на ценности 
и участието на всички включени хора, за да 
се насърчи чувството за принадлежност.

· Обучение на всички лица по икономически 
въпроси и въпроси, свързани с иновациите.

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
дружество
Непрекъснатост на бизнеса
Подобряване на оборот, доходи, работна сила

Служители
Запазване на заетостта
Способност за саморазвитие
Засилено обучение, професионално развитие, 
мотивация, удовлетвореност

Общество
Генериране на преки и косвени икономически 
възможности
Участие в обществото чрез проекта 
Карабелеко. Създаване на възможности 
за заетост на лица с психични заболявания, 
заедно с участието на други близки 
организации.
Укрепване на ангажимента си към околната 
среда и проучване в тази насока за нови 
бизнес възможности.

Преносимост
· ясно ръководство от страна на 

представителя на работниците
· поддръжка от специализирани агенти по 

време на процеса
· прилагане на икономико-финансови и 

технически механизми
· обучение на всички лица по управление 
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видео, документални филми, 
информация за казуса 
Казус от университета Deusto. Navarro, I. 
Narvaiza, L and Aragón, C. (2017) Kimu bat, 
Deusto Business School - University of Deusto, 
San Sebastián.
Връзки към публикации:
https://gipuzkoadigital.com/kimu-bat/
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/
noticias/kimu-bat-obtiene-el-certificado-de-
oro-bikain

https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/
noticias/kimu-bat-presenta-varios-proyectos-
medioambientales-y-educativos-en-su-25
Връзки към социални медии:
https://www.instagram.com/kimubat/
https://www.youtube.com/channel/UCkATO-
jPWRmCE4rkbKcnkA/featured
https://www.facebook.com/Kimubat

https://gipuzkoadigital.com/kimu-bat/
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/noticias/kimu-bat-obtiene-el-certificado-de-oro-bikain
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/noticias/kimu-bat-obtiene-el-certificado-de-oro-bikain
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/noticias/kimu-bat-obtiene-el-certificado-de-oro-bikain
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/noticias/kimu-bat-presenta-varios-proyectos-medioambientales-y-educativos-en-su-25
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/noticias/kimu-bat-presenta-varios-proyectos-medioambientales-y-educativos-en-su-25
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/noticias/kimu-bat-presenta-varios-proyectos-medioambientales-y-educativos-en-su-25
https://www.instagram.com/kimubat/
https://www.facebook.com/Kimubat
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7.2 metalher, S.L.L.33

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

вид на процеса: 
наследяване

разположение: 
Hernani Gipuzkoa Испания

предишна дейност: 
металургия

настояща дейност: 
строителство и монтаж на метални 
конструкции

дата на основаване: 
1985 г.

предишен брой работещи: 
15

брой работещи при създаването:
15

настоящ брой работещи: 
16

брой партньори на работещите при 
основаването: 
9

настоящ брой на партньорите на 
работещите: 
9 

33 Казусът е изготвен от Анабел Йолди и Йоне 
Нолте (ASLE).

Юридическа форма: 
трудово дружество с ограничена отговорност

оборот  (дек. 2019): 
1.700.000 евро

интернет страница: 
http://metalhersl.com/

лице за контакти: 
Juan Mari García Carrera

http://metalhersl.com/
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Представяне на ситуацията
През 2017 г. METALHER, S.L.L, собственост на 
двама партньори (единият пенсиониран, 
а другият наближаващ пенсионирането) 
направи сериозна инвестиция за откриване 
на нов бизнес, състоящ се в производството 
на хидравлични резервоари по чертежи и 
по вътрешни проекти. За тази цел бяха наети 
нови квалифицирани служители.

Пенсионирането на активния партньор 
обаче наближаваше. Предвид ситуацията 
бяха предложени няколко алтернативи, за 
да се избегне закриването: да се продаде 
бизнесът на конкуренцията, да се продадат 
помещенията и да се уреди бизнесът или да 
се продаде бизнесът на работниците.

 Най-атрактивният вариант беше да продаде 
бизнесйт на работниците. Следователно, 
след като направиха предложението си, те се 
свързаха с бизнес асоциацията ASLE за съвет 
относно процеса на наследяване на бизнеса.

Формула за участие на работниците и 
служителите
METALHER S.L.L. стана Трудово дружество с 
ограничена отговорност на 31 март 2020 г. 
като нов проект за социална икономика и по-
конкретно като Трудово дружество: търговско 
дружество с мажоритарно участие на своите 
служители с безсрочни договори. Девет от 
работниците на компанията придобиха 100% 
от компанията.

Описание на процеса
1. Проектиране на икономическо-финансов 
план за наследяване. 2. Капитализиране 
на обезщетения за безработица и лични 
заеми за трансформацията. 3. Официално 
преобразуване в Трудово дружество 4. 
Допълнително търсене на финансиране 
за закупуване на акциите на напускащите 
партньори. 5. Съответстващ договор за 
покупка. 6. Заем, отпуснат на дружеството. 7. 

Фирмен заем на работниците. 8. Закупуване 
от работниците на акции от двамата 
собственици.

Ключовите агенти, които си сътрудничат 
в успешния резултат от процеса, са както 
следва: Бизнес асоциация ASLE, Търговска 
камара Gipuzkoa и Агенция за развитие 
Hernani (Gipuzkoa) BETERRI-BURUNTZA 
към Общинския съвет. Този процес беше 
подкрепен от Провинциалния съвет на 
Гипускоа, който субсидира процеса.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
1. Икономически
1. Покупна цена: 950 000 €. Средствата са 

дошли от:
a. Единична капитализация на плащането. 5 

лица (средно 20 000 евро на човек)
b. Финансиране на лични заеми от 

финансови институции.
 Фирмен заем на всеки работник партньор. 

Преди това компанията е получила заем от 
LUZARO (финансова институция) с гаранция 
от ELKARGI (Общество за взаимни гаранции) 
със специфична линия на покритие на 
риска от Провинциалния съвет на Гипускоа.

2. Невъзстановими субсидии от Баското 
правителство за създаване на Трудово 
дружество. 

3. Подкрепа от Фондация Michelin.
4. Фискални: приспадане на данъци върху 

доходите на физическите лица за вноска в 
акционерния капитал на всеки акционер 
и освобождаване от декларация за 
капиталови печалби от продавача, който е 
останал в активна заетост към момента на 
прехвърлянето.
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2. Технически
1. Създаване на Орган за наблюдение, 

състоящ се от представители на 
работниците и собствениците.

2. Изготвяне на вътрешни правила за 
експлоатация за укрепване на новия 
модел на управление.

3. Одобряване на Дружествения договор, 
който установява правилата за влизане / 
излизане на акционери и разпределение на 
печалбата.

Основни бариери
· Управление на различията в мненията на 

двамата прехвърлящи партньори.
· Натрупани положителни печалби, които 

увеличиха трансферната цена.
· Липса на култура на участие.
· Липса на икономическо обучение за 

разбиране на бизнеса.
· Управление на личното разнообразие по 

отношение на възраст, пол, личности и др.
· Управление на липсата на предприемачески 

дух на партньорите.

Фактори на успеха
· Лидерство от човек, който е влязъл в 

проекта с добри познания за бизнеса и 
бизнес култура на участие.

· Подкрепа за развитие на процеса от 
Агенцията за местно развитие и ASLE.

· Икономически Оборот на бизнеса.
· Ангажимент от страна на финансовите 

институции

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
компания
Непрекъснатост на бизнеса. Локализация на 
проекта.
Подобряване на оборот, доходи, работна 
сила.
Ангажираност на служителите.

работещи
Запазване на заетостта.
Способност за саморазвитие.
Разширено обучение, професионално 
развитие, мотивация, удовлетвореност.
Насърчаване на социална компания, в която 
работниците развиват бъдещето си и проекта 
чрез придобиване на акционерен капитал.

общество
Предотвратяване на преместването на 
компанията и позволяване на непрекъснато 
сътрудничество с местни доставчици.
Укрепване на ангажимента си да продължи да 
завоюва нови пазари и линии за нови бизнес 
възможности.

Преносимост
· ясно ръководство на лицето с отговорности 

на Изпълнителен директор в новия проект
· ангажимент към дружество с участие както 

по отношение на управлението, така и по 
отношение на капитала

· поддръжка от специализирани агенти по 
време на процеса

· прилагане на икономико-финансови и 
технически механизми

· обучение на всички лица по управление
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сЕвЕрНА МАКЕДОНИЯ34 

34 Тази глава е написана от Александра Илоска (Public).
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прЕглЕд по държави: СЕвЕрна макЕдония

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Исторически произход

Историята на наследяването и 
преструктурирането на бизнеса в Северна 
Македония е тясно свързана с югославския 
модел на социализъм, процесите на 
приватизация и трансформация, започнали 
по времето на Югославската федерация, 
продължили след придобиването на 
независимостта на страната през 1991 г. 
Сред най-важните характеристики е, че 
предприятията са социална, а не държавна 
собственост. По време на независимостта 
предприятията в социална собственост 
представляват 85 % от заетостта в 
компаниите35. Тези процеси могат да се 
разглеждат като положително наследство, 
което проправи пътя за появата на днешната 
практика за наследяване на бизнеса.

След придобиването на независимост 
през 1991 г., един от решаващите аспекти и 
приоритети на новата независима държава е 
процесът на трансформация на собствеността 
към свободна пазарна икономика. Процесът 
на приватизация в Македония е започнат през 
1989 г., но се ускорява след придобиването 
на независимост (1992 г.). Следвайки този 
приоритет на политиката, през 1993 г. беше 
приет Законът за трансформация на 
предприятията със социален капитал, 
с основна цел да се засили процесът на 
приватизация. По-конкретно, Северна 
Македония въведе формата на приватизация 
„изкупуване от ръководството / служителите 
(MEBO)“, която от своя страна имаше 
отрицателни последици за бъдещия растеж 
и развитието на пазара на труда (Zalduendo, 

35 https://www.imf.org/en/Publications/WP/
Issues/2016/12/30/Enterprise-Restructuring-and-
Transition-Evidence-From-the-Former-Yugoslav-
Republic-of-16621

2003)36. Избраният модел за приватизация 
беше MEBO, т.е. продажба на вътрешни 
лица заедно с щедри условия на плащане. 
По-специално, мениджърите купуват най-
печелившите или потенциално печеливши 
предприятия, често с подценени оценки на 
активите, като плащат само 10% от покупната 
цена, а останалата част на 10-годишни 
вноски (Domadenik et al., 2003 ) докато 
по-слабите предприятия със завишени 
оценки на активите често се продават на 
служители. MEBO не създават подобрение 
в корпоративното управление, тъй като 
новите мениджъри са стари директори и 
рядко носят със себе си новите финансови 
и/или търговски партньори, необходими 
за модернизация и разширяване на 
производството. Нещо повече, продажбата 
на вътрешни лица доведе до пристрастие 
към политики, които подкрепят кратко-
срочните, често неустойчиви, цели на 
работещите, като запазване на работните 
им места, вместо максимизиране на 
дългосрочната печалба (Zalduendo, 2003). 
Следователно надбавките в заплатите се 
увеличиха значително и достигнаха 25% от 
всички изплатени заплати, макар и намалени 
до 13% през 2006 г. Силната позиция на 
работниците и служителите им позволи да 
се противопоставят на съкращенията и по 
този начин блокира адаптирането на обхвата 
и набора на уменията на работната сила към 
новите изисквания на отворената пазарна 
икономика37.

До приватизацията предприятията бяха 
собственост на всички участници в 
обществото - и този подход беше известен, 
като собственият капитал принадлежеше на 

36 Zalduendo, J. (2003) Enterprise Restructuring 
and Transition: Evidence from the former Yugoslav 
Republic of Macedonia, IMF Working Paper, No. 138

37 Mojsoska-Blazevski,Decent Work Country Report
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социалния капитал. Официално социалната 
собственост се определя като принадлежаща 
на цялото общество - на всички и на никого 
лично. На практика, когато едно предприятие 
е рентабилно, печалбите се разпределят на 
работещите чрез заплати, тоест собственост 
от колективен тип, а когато предприятието 
е нерентабилно, то моли правителството за 
помощ, тоест собственост от държавен тип. 
(Хаджич, 2002). Предприятията се управляват 
от работнически съвети, които по същество 
са собственици, докато мениджърите имат 
власт, която е във връзка с тези съвети.

Този закон предлага различни методи 
за приватизация според размера на 
предприятието в зависимост от броя на 
служителите. За малки предприятия (под 
50 работещи), той осигурява на работещите 
изкупуване или продажба на част от 
предприятието под формата на дялове 
или акции. За средно предприятие (между 
50 и 250 работници) този закон предлага 
продажба на предприятието или част от него, 
изкупуване на предприятието, изкупуване 
от ръководството, издаване на акции за 
допълнителни инвестиции или размяна 
на дълг/собствен капитал. За големите 
предприятия се прилагат същите методи 
като при средните предприятия, с разликата, 
че авансовото плащане за изкупуване от 
ръководството е 10%, а за емитирането на 
акции за допълнителни инвестиции е 15%. 
(Йовановска, Белогаска и Сайноски, 2001).

По отношение на работещите и правата им, 
законът предвижда следното:
1.  На служителите се предлага начална 

отстъпка от 30% от оценената стойност 
плюс 1% за всяка година работа в 
предприятието. Всеки служител може да 
купи акции с отстъпка до 25 000 германски 
марки (около 12 500 евро). Плащането може 
да се извърши без първоначално плащане 
на петгодишни вноски и с гратисен период 
от две години.

2.  В началото на процедурата за приватизация 
дружеството трябва автоматично да 
прехвърли 15% от социалния капитал 
(под формата на дялове или акции) към 
пенсионния фонд. Това са акции без право 
на глас, преференциални, участващи 
на борсата и се очаква да спечелят 2% 
фиксиран дивидент.

1. На работещите се предлага начална 
отстъпка от 30% от оценената стойност 
плюс 1% за всяка година работа в 
предприятието. Всеки служител може 
да купи акции с отстъпка до 25 000 
германски марки (около 12 500 евро). 
Плащането може да се извърши без 
първоначално плащане на петгодишни 
вноски и с гратисен период от две години. 

2. В началото на процедурата за 
приватизация дружеството трябва 
автоматично да прехвърли 15% от 
социалния капитал (под формата на 
дялове или акции) към пенсионния 
фонд. Това са акции без право на глас, 
преференциални, участващи на борсата 
и се очаква да спечелят 2% фиксиран 
дивидент.

Въпреки че повечето предприятия са 
приватизирани по метода на изкупуване от 
работници и служители - около 24%, само 
малък дял от собствения капитал (3,5%) е 
приватизиран по този метод поради факта, 
че по закон само малки предприятия могат 
да го използват. Моделът за изкупуване на 
управление е следващият най-често прилаган 
метод с 15% от предприятията, които го 
използват, и е с най-високи стойности на 
заетост и капитал (32% и 34%) (Йовановска, 
Белогаска и Сайноски, 2001).

Със съществуващото законодателство 
(Закон за трансформация на предприятия 
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със социален капитал38, Закон за 
преобразуване на предприятия и кооперации 
в селскостопанския сектор39; Закон за 
приватизация на държавния капитал в 
дружества40 1800 предприятия са били обект 
на приватизация (1400 неземеделски и 400 
земеделски).

Основните резултати от процеса на 
приватизация към 30 юни 2001 г. са 
следните: 1. 1 646 предприятия са напълно 
приватизирани и 113 допълнителни 
предприятия са в процес и се очаква да бъдат 
приватизирани през следващите няколко 
месеца.41 Наличната литература обаче 
предполага, че използваните механизми за 
приватизация са доминирани от изкупуване 
от работници и служители и ръководство. 
Последните сами по себе си са подобни 
на изкупуването от работещи, тъй като 
обикновено включват скрити споразумения 
между старите мениджъри на фирмата и 
работещите, избрали тези мениджъри.

Днес, освен югославското наследство, този 
тип отговор не е нов, но не е придобил ново 
значение в новия контекст.

1.2 Процес на интеграция в Ес

Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Северна Македония 
и ЕС влезе в сила през април 2004 г. От 
17 декември 2005 г. Северна Македония 
е страна кандидатка за присъединяване 
към ЕС, докато откриването на преговори 

38 Official Gazette of RM 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 
39/99, 81/99; 49/00

39 Official Gazette of RM 19/96, 25/99

40 Official Gazette of RM 37/96, 25/99

41 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernance
principles/2394769.pdf

за присъединяване се препоръчва 
да започне през 2009 г. Интеграцията 
на страната в ЕС беше придружена от 
множество предизвикателства и пречки, 
които забавиха процеса и дори доведоха 
до условна препоръка за 2015 и 2016 г. След 
парламентарните избори през декември 
2017 г. бе създадено ново правителство със 
стабилна програма на ЕС и интеграционният 
процес в ЕС бе възобновен. През април 
2018 г. Европейската комисия препоръча на 
Съвета да реши да започне преговори за 
присъединяване със Северна Македония в 
светлината на постигнатия напредък и с оглед 
на устойчивия импулс на реформата.

Добавете към откриването на преговорите. 
На 25 март 2020 г. Съветът реши да започне 
преговори за присъединяване.

Процесът към членство в ЕС изисква Северна 
Македония да изпълни привеждането 
на законодателството си в съответствие 
с достиженията на правото на ЕС. 
Достиженията на правото на ЕС в социалната 
област включват в средносрочен план 
постигането на минимални стандарти в 
областта на трудовото право, равенството, 
здравето и безопасността при работа и 
борбата с дискриминацията. Той също така 
включва Директивата за общо информиране 
и консултиране, която установява рамка 
за информиране и консултиране на 
служители на ниво предприятие. Изискват 
се информация и консултации относно 
развитието на дейностите, икономическото 
положение и заетостта, и по-специално 
мерките за изчакване, когато съществува 
заплаха от преструктуриране, и вероятните 
промени в организацията на работа 
или в договорните отношения, както и 
Директивата за прехвърляне на предприятие, 
която урежда и налага задължения на 
работодателите и защитава определени 
права на работниците и служителите във 
връзка с определени корпоративни сделки.
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1.3 развитие на националната политика 
в полза на участието на работниците 
и служителите в наследяването или 
преструктурирането на бизнеса

Освен наследството от югославския модел 
на социализъм, днес Северна Македония 
има конституционно и правно основание за 
насърчаване практиката на информиране и 
консултиране на работниците и служителите. 
На първо място, съществуват конституционни 
разпоредби, прилагащи свободата на 
сдружаване и правото на колективно 
договаряне. С други думи, на гражданите 
се гарантира свободата на сдружаване да 
упражняват и защитават своите политически, 
икономически, социални, културни и други 
права и убеждения. За да упражняват своите 
икономически и социални права, гражданите 
имат право да създават синдикати. 
Синдикатите могат да съставят конфедерации 
и да станат членове на международни 
синдикални организации42.

Най-важният законодателен акт, който 
регулира пазара на труда, е Законът за 
трудовите отношения от 2005 г. като 
общ акт, който урежда всички форми на 
заетост, отношенията между работниците 
и служителите и работодателите, 
пенсионирането, съкращенията и 
синдикалните дейности. Законът 
обхваща редица основни принципи, 
установени от достиженията на правото 
на ЕС по трудовото право, по-специално 
по отношение на работното време и 
информирането на работниците относно 
индивидуалните условия на заетост. Няма 
обаче разпоредби, гарантиращи подходяща 
защита на работниците в случай на 
неплатежоспособност на техния работодател. 

42 Конституция на Република Северна Македония: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_
lang=en&p_isn=36714

Други въпроси, които предстои да бъдат 
разгледани, са: срочна работа, безопасност и 
здраве, свързани с работа за определен срок 
и временна безработица, командироване 
на работници и участие на работниците, 
по-специално тяхното информиране и 
консултиране.

Все пак една от целите на трудовото 
законодателство всъщност е да се 
гарантира стабилността на безсрочните 
трудови договори (Martinon 2005, 30; Weiss 
2013, 278). Следователно сигурността на 
работното място се явява важен сегмент 
от защитата на служителите в случай на 
смяна на работодателя. Македонският 
закон за трудовите отношения не използва 
термина „прехвърляне на компании“, но 
съдържа разпоредби по този въпрос. 
Прехвърлянето на предприятия се регулира 
като „смяна на работодателя“43, чрез 
следното правило „ в случай на промяна на 
статута и/или смяна на работодателя, 
новият работодател е длъжен да поеме 
всички права, задължения и отговорности 
за наетите работници и служители най-
малко една година до изтичане на трудовия 
договор или колективния договор, който 
предишният работодател е сключил”. Този 
тип наследяване се прилага за всички случаи 
на смяна на работодателя. Прехвърлянето 
на компанията или части от компанията не 
дава основание за уволнение на работници, с 
изключение на уволнения по икономически, 
технически или организационни причини, 
които изискват смяна на персонала.

Трудовото законодателство предвижда 
и изрични мерки за защита на правата на 
работниците в случай на прехвърляне на 
предприятие или части от предприятие, 
особено по отношение на предишно 
консултиране с работниците. Следователно, 

43 Чл. 68, Закон за трудовите отношения
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преди прехвърлянето, трансфериращият и 
наследникът предварително информират и се 
консултират със синдикатите по постигнати 
споразумения относно следното:
1. фиксираната или предложената дата на 

прехвърляне;
2. причините за това прехвърляне;
3. правните, икономическите и социалните 

последици; и 
4. предвидени мерки, свързани с работниците 

и служителите.

Когато получателят или наследникът определя 
мерки относно своите работници, за постигане 
на окончателно споразумение се консултира 
синдикатите. Задължението за информиране 
и консултиране на служителите се прилага 
и за работници, които нямат синдикална 
организация като представителен орган. 
Работници и представители на синдикати на 
работници, които смятат, че са били ощетени 
поради неизпълнение на задълженията, 
произтичащи от преместването, могат да 
потърсят съдебна защита.

Въпреки че съществуващата регулаторна 
рамка в Северна Македония признава и 
насърчава консултирането и участието на 
работниците и служителите, практиката 
остава слабо развита.

Ключовото бъдещо предизвикателство 
е не само от правен характер, но 
предизвикателство за създаване на 
институт за участие на работниците и 
служителите в процеса на вземане на 
решения в съществуващата рамка за правни 
и културни производствени отношения. 
“(BCM, електронна брошура. WIM3: 
Участие на работниците в управлението - 
информираност, експеримент, мониторинг).

Последният доклад на ЕС за напредъка 
на страната за 2019 г. показва ограничен 
напредък по отношение на насърчаването на 
социалния диалог.

2. рОЛЯТА НА ПрЕДсТАвИТЕЛИТЕ НА 
рАБОТНИЦИТЕ

За да се намерят най-добрите решения за 
прехвърлянето на бизнес, работещите трябва 
да бъдат активно ангажирани, информирани 
и подкрепяни от различни участници: 
синдикати, местни власти, търговски камари 
и др. Ролята на синдикатите е особено 
важна, тъй като те са в уникална позиция 
за идентифициране и разбиране на ранен 
етап на ситуация, която може да доведе до 
прехвърляне на бизнес, поради липса на 
наследници, свързано с пазара, или поради 
криза, и да се вземат всички необходими 
мерки за предвиждане на промяната. В 
допълнение, те могат да помогнат да се 
гарантира, че има конкретни възможности да 
се направи бизнесът устойчив в дългосрочен 
план с работещите, участващи в изкупуването, 
управлението и контрола на бизнеса под 
формата на кооперация или други форми на 
собствен бизнес на работещите. Финансовите 
механизми и инструментите също са 
решаващи аспекти, тъй като работещите, 
които искат да купят предприятието си, се 
нуждаят от капитал, за да закупят активи и 
оборудване.

Инструменти като испанския „pago único“ 
или италианския Legge marcora се оказаха 
полезна подкрепа за работещи, които 
искаха да откупят своите предприятия. 
Съществуват и други по-нови финансови 
инструменти, като споразумения с 
дружества за взаимно гарантиране или ново 
данъчно законодателство, което насърчава 
прехвърлянето на бизнес на работещи, 
напр. в Gipuzkoa (Испания), които трябва да 
бъдат проучени, доколкото те насърчават и 
подкрепят този вид операции.
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Като цяло Северна Македония има 
сравнително добра синдикална плътност. 
Според регистъра на Министерството на 
труда и социалната политика в страната 
има общо 43 регистрирани синдикати. Те са 
активни в различни сектори и индустрии: 
енергетика и добив; търговия; строителство; 
транспорт, текстил; фармация и здраве; 
полиция; селско стопанство; филмова 
индустрия и култура; телекомуникации; 
туризъм и др. В страната има четири 
национални синдикални конфедерации: 1) 
Федерация на профсъюзите на Македония; 
2) Конфедерация на свободните профсъюзи; 
3) Независими и автономни профсъюзи 
на Македония и 4) Конфедерация на 
синдикални организации на Македония. 
Всяка от конфедерациите работи на 
местно ниво с местни клонове. Освен това 
според регистъра на Министерството на 
труда и социалната политика в страната 
има девет работодателски организации. 
Те са активни в различни области, като се 
започне от общите услуги, насочени към 
работодателите, до работата с компании 
от много специфични индустрии като 
обществени телекомуникации, агенции за 
временна заетост, управление на водите и с 
мнозинството организации на работодатели в 
транспортната индустрия.

В Северна Македония има плурализъм на 
синдикатите, но той отчасти беше причинен 
от лично съперничество и допринесе за 
фрагментацията на синдикалното движение44. 

44 Доклад на Хелзинкския комитет по човешки 
права.
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казуСи: gETAlDuS

3.  КАЗУсИ
3.1 getaldus45

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

вид на процеса: 
Геталдус АД Скопие премина през процес на 
наследяване.

разположение: 
компанията функционира като работническа 
организация в рамките на Getaldus от 
Загреб (Хърватия), която функционира в 
тогавашна Югославия. След разпадането на 
страната служителите стават акционери на 
македонската компания, а Геталудс АД Скопие 
започва да функционира като акционерно 
дружество.

настояща дейност: 
Производство, ремонт, доставка и продажба 
на всякакви диоптрични очила за корекция на 
зрението, контактни лещи и слънчеви очила 
от различни производители. В рамките на 
една и съща компания от 1996 г. насам работи 
частна здравна служба, специализиран 
офталмологичен кабинет, осигуряващ пълно 
обслужване на клиентите.

предишна дейност: 
Производство, ремонт и доставка на всякакви 
диоптрични очила за корекция на зрението, 
контактни лещи и слънчеви очила от 
различни производители.

дата на основаване: 
17.03.1983 г.

предишен брой работещи: 
30

45 Този казус е изготвен от Maja Ravanska (Public). 

брой работещи при създаването: 
няма данни

настоящ брой работещи: 
40

брой работещи членове на кооперацията 
при създаването: 
няма данни

настоящ брой работещи членове на 
кооперацията: 
няма данни

Юридическа форма: 
акционерно дружество

оборот  (Dec. 2019): 
44.430.913 македонски динари

интернет страница: 
getaluds.mk (страницата е в процес на 
разработка)

лице за контакти: 
Aleksandar Pavleski
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Представяне на ситуацията
Очна оптика Геталдус АД Скопие е 
производител и доставчик на всякакви 
диоптрични очила, слънчеви очила и 
контактни лещи на местни и световно 
известни производители. Основано е през 
1957 г. като трудова организация, част от 
Getaluds от Загреб, като една от 23-те трудова 
организации, които функционират като част 
от бивша Югославия.

Getaldus AD Skopje, днес е една от най-
големите компании на македонския пазар, 
която произвежда, ремонтира и продава 
всички видове очила за корекция на 
зрението, контактни лещи и слънчеви очила 
на различни производители. Асоциацията 
има 14 специализирани клона в Република 
Северна Македония, от които 4 в Скопие и 
останалите 10 в следните градове - Охрид, 
Битоля, Куманово, Прилеп, Щип, Велес, Тетово, 
Кавадарци, Струмица и Кочани.

Компанията е имала нужда да обслужва 
своите клиенти по по-добър, по-
модернизиран начин, затова от 1 април 1996 
г. тя основава и Частно здравно заведение 
- специализиран офталмологичен кабинет 
Геталдус Скопие. Тази специализирана 
процедура е създадена с цел на клиентите 
на EYE OPTICS GETALDUS AD Skopje да се 
предоставя цялостна услуга, започвайки 
с проверка на зрението чрез съвременни 
компютърни технологии, както и осигуряване 
на лекар - специалист офталмолог или 
оптометрист, както и очен специалист. Такъв 
начин на обслужване на клиентите се прави 
във всичките 4 клона в Скопие и клоновете на 
компанията от Скопие в Битоля, Прилеп, Щип 
и Кавадарци.

Формула за участие на работниците и 
служителите
В началото на 1990-те години, след разпадането 
на Югославия, компанията се отделя от 
организацията-майка (Getaldus Загреб). Със 
Закона за трансформация на социалния капитал, 
популярен като Закона на Анте Маркович (по 
това време Анте Маркович беше премиер на 
Югославия), компанията се трансформира като 
акционерно дружество и служителите стават 
собственици на капитала на компанията.

Участието на служителите беше в 
съответствие с този закон. Концепцията 
беше приватизация чрез вътрешни акции. 
Като част от този процес служителите на 
предприятия, които някога са били държавна/
публична собственост, имаха възможност да 
придобиват акции чрез отделяне от личните 
доходи. По този начин 600 дружества се 
трансформират в акционерни дружества или 
дружества с ограничена отговорност.

Сега Getaldus функционира като акционерно 
дружество. 

Описание на процеса
Ключови участници в компанията тогава 
бяха двата органа - работнически съвет и 
работническо събрание. Тези органи бяха 
отговорни в управлението на компанията 
и работниците, които бяха членове, се 
съгласиха с процеса на изкупуване.

Както си спомня Трайко Павлески, един от 
членовете на работническия съвет, страната 
се разпадаше, така че работниците имаха 
два избора - да изкупят акциите или да 
затворят компанията. Те решиха да направят 
изкупуването.

Така че органите по това време и 
основателите на това, което компанията 
е днес, са отговорни за превръщането на 
Getaldus в акционерно дружество.
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Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Концепцията беше приватизация чрез 
вътрешни акции. На служителите беше 
предложена първоначална отстъпка от 30% 
от оценената стойност плюс 1% за всяка 
година работа в предприятието. Всеки 
служител може да купи акции с отстъпка 
до около 12 500 евро. Плащането може да 
се извърши без първоначално плащане на 
петгодишни вноски и с гратисен период от 
две години.

Основни бариери
Разположението на компанията е предимно 
ориентирано към страната чрез продажби 
на дребно. В резултат на дългата традиция и 
високото качество на услугите Геталдус АД 
Скопие изгради марка на македонския пазар, 
която гарантира качество.

Основните бариери сега са от гледна точка 
на нерегулиран пазар, особено проблеми с 
т. нар. „сива икономика“ и неспособността 
на държавата да регулира тези сегменти на 
работа. Този проблем изглежда като нелоялна 
конкуренция, така че пазарът на оптика 
в страната е оставен на лошото качество 
и съмнителните продукти, предлагани на 
пазарите, а не на съответния клон, който 
отчасти е от медицината.

Проблем, който се появява през 
последното десетилетие и половина, е 
и липсата на квалифициран персонал - 
офталмолози и оптометристи, които са от 
решаващо значение за професионалното 
функциониране на компанията.

Фактори на успеха
Най-важният фактор за успеха е, че 
компанията има много развити услуги за 
своите служители - тогава, когато е била част 
от по-голяма компания, и сега, когато работи 
само в Македония.

Те виждат служителите, особено от 
основателската група, тяхната отдаденост 
като много важна и решаваща за успеха на 
компанията.

Важен сегмент беше и основаването на 
частното специализирано предприятие 
Геталдус Скопие. Клиентите се нуждаеха 
от пълно обслужване, така че компанията 
инвестира в офис техника, технология за 
цялостно обслужване - проверка на зрението 
и инвестиции в подходящ персонал - 
специалист офталмолог, оптометрист, очен 
специалист. Такъв начин на обслужване на 
клиентите се прави във всичките 4 клона 
в Скопие, както и в Битоля, Прилеп, Щип и 
Кавадарци.

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
Тези служители, които са акционери в 
компанията, имат значително участие във 
възможностите за заетост на членовете на 
техните семейства. Например, ако акционер 
се пенсионира, компанията предлага 
възможност - един член от семейството му 
да има приоритет в трудовите процеси. Тази 
практика кара Getaldus да се накланя към 
семейния бизнес, до голяма степен поради 
ценностите, които те споделят с оглед 
запазването на предимството на заетостта.
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видео, документални филми, 
информация за казуса 
Връзки към техните страници във  Facebook  
https://www.facebook.com/optika.getaldus/

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=
ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIF
UDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kH
dCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkh
Rqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpS
Mz9I&fref=nf

https://www.facebook.com/optika.getaldus/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIFUDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kHdCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkhRqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpSMz9I&fref=nf
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III. 
преглед по държави
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вЕЛИКОБрИТАНИЯ46

46 Тази глава е написана от Wales Co-operative Centre.
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прЕглЕд по държави: вЕликобриТания

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Отношението на правителството 
към собствеността на работниците и 
служителите

През последните години правителствата на 
Обединеното кралство до голяма степен 
подкрепят собствеността на работниците и 
служителите, но е твърде рано да се прецени 
отношението на новото правителство, 
избрано наскоро през декември 2019 г. 
Предишни примери за държавна подкрепа 
включват инициативи от коалиционното 
правителство на Консервативно-либералните 
демократи 2010-15 г. Това правителство 
възложи независим преглед от Graham 
Nuttall, който доведе до Закона за финансите 
от 2014 г. В резултат на това собствениците, 
продаващи 50 % или повече от тяхната 
компания на Тръст за собственост на 
служителите (EOT), бяха освободени от данък 
върху печалбата върху ръста на стойността, 
докато фирмите с най-малко 50 % собственост 
от тръст станаха в състояние да присъждат 
дялове от печалбата на служители, които 
са освободени от данък върху дохода до 
стойност от 3600 британски лири всяка 
година. 47

Собствениците, продаващи 50 % или повече 
от тяхната компания на Trust Ownership 
Trust (EOT), бяха освободени от данък върху 
печалбата върху ръста на стойността, докато 
фирмите с най-малко 50 % собственост от 
тръст станаха в състояние да присъждат 
дялове от печалбата на служителитеq които 
са освободени от данък върху дохода до 
стойност от 3600 британски лири всяка 
година.

47 Собственост на работещите във 
Великобритания. Employee Ownership in Britain: 
http://wreoc.org/fileadmin/webfiles/WREOC/
EMPLOYEE_OWNERSHIP_IN_BRITAIN__EO_DAY_.pdf

1.2 Държавни/регионални политики

Регионалните правителства в Обединеното 
кралство, които са делегирани, имат 
всяко свой собствен структурен подход 
и приоритети за предоставяне на бизнес 
подкрепа. Вследствие на това делегираните 
правителства във Великобритания 
също възприеха различни подходи 
към собствеността на работещите. 
Правителството на Уелс предоставя 
практически съвети и подкрепа на тези, които 
обмислят и прехвърлят собствеността на 
служителите чрез програмата Social Business 
Wales, предоставена от кооперативния 
център на Уелс. Предлаганата подкрепа 
включва бизнес оценка, данъчни съвети, 
развитие на лидерството, ангажираност 
на персонала и борда, финансови съвети и 
текуща поддръжка.

Шотландското правителство предоставя 
подкрепа и съвети на бизнеса, обмислящ 
собствеността на служителите, включително 
очертавайки потенциалните структури 
на собственост, системите на управление, 
механизмите за ангажираност и 
потенциалните възможности за финансиране 
с цел продажба на служители. Той също 
така създаде „Шотландия за собственост 
на работещите“ през 2018 г., която има за 
цел да увеличи броя на предприятията със 
собственици и работници от около 100 на 500 
до 2030 г.

В Англия подкрепата за бизнеса се 
предоставя главно чрез местни партньорства, 
съсредоточени около местното правителство 
и ключови заинтересовани страни, 
обикновено чрез центрове за растеж, 
създадени за ангажиране на бизнеса. В 
резултат на това няма съгласуван подход към 
собствеността на работниците и служителите. 
Правителството на Обединеното кралство 
обаче поддържа връзки със сектора чрез 
водената от частния сектор в Обединеното 
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кралство Асоциация за собственост на 
служителите, която успешно лобира за тази 
област на икономиката.

В Англия подкрепата за бизнеса 
се предоставя главно чрез местни 
партньорства, съсредоточени около 
местното правителство и ключови 
заинтересовани страни, обикновено чрез 
центрове за растеж, създадени за ангажиране 
на бизнеса.

2. рОЛЯТА НА ПрЕДсТАвИТЕЛИТЕ НА 
рАБОТНИЦИТЕ И сЛУжИТЕЛИТЕ

Много фирми, собственост на работници 
и служители, признават синдикатите, 
а някои имат значително членство в 
синдикатите; други имат малко или нямат 
никакви синдикални членове. Няма нищо в 
компаниите, собственост на работниците 
и служители, което изключва ролята на 
синдикатите.48

3. МЕхАНИЗМИ ЗА БИЗНЕс ТрАНсФЕр
3.1 Пътища към собствеността на 
работниците и служителите, ключови 
двигатели

Най-често срещаният фактор за притежание 
от служители е наследяването на 
бизнеса. Обикновено предприемачите 
или собствениците на семейства искат 
да продадат компанията и избират да 
продават на собствената си работна сила и 
ръководството. Понякога това е мотивирано 
от желанието да се запази местният бизнес. 
За други има културно съображение. 
Например, някои медийни компании 
предоставят собствеността на служителите 
като алтернатива на изкупуването от 
по-големи компании. Независимата 
телевизионна компания Cwmni Da избра да 

48 https://employeeownership.co.uk/faqs/

предостави собствеността на служителите, 
за да гарантира, че тя остава в ръцете на 
персонала, който е допринесъл за нейния 
успех, вместо да бъде продаден на по-голяма 
компания.

Най-често срещаният фактор за притежание 
от работници и служители е наследяването 
на бизнеса. 

Някои компании просто избират да бъдат 
собственост на служители от самото 
начало. Някои отделящи се предприятия за 
обществени услуги също са приели структура 
на собственост на служителите. 

4. ФИНАНсОвИ МЕхАНИЗМИ

Докладът за дивидента на собствеността, 
публикуван през 2018 г., илюстрира как 
липсата на осведоменост на финансиращите 
относно собствеността на работници 
и служители ограничава достъпа до 
финансиране във Великобритания. 
Изследването установи, че липсата 
на информираност и разбиране на 
собствеността на работници и служители от 
страна на банките и други финансисти често 
ги кара да не желаят да инвестират в бизнес, 
притежаван от работещи. В най-добрия 
случай достъпът до финансиране беше 
непоследователен, като някои компании 
свидетелстваха, че местната им банка е била 
наясно с модела и е желала да отпуска заеми 
на тяхната компания, а други съобщават 
обратното.

Липсата на информираност и разбиране 
на собствеността на работещите от страна 
на банките и други финансисти често ги 
караше да не желаят да инвестират в бизнес, 
притежаван от работници и служители.
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5. КЛЮЧОвИ ЕЛЕМЕНТИ И БАрИЕрИ
5.1 Ключови елементи

Ключови елементи - стъпки на успешните 
бизнес трансфери към служителите са:

· проверете дали изкупуването е 
реалистична опция, която се радва на 
подкрепа от собственика и работниците и 
служителите 

· ако да, трябва да се разработи подробен 
план и да се потърси експертен съвет,

· трябва да бъде определен предварително 
график за изкупуването,

· цената и условията на сделката се 
договарят,

· подписват се окончателни документи, 
въвеждат се финансови договорености и 
сделката приключва.

5.2 Ключови бариери

Докладът за дивидент на собствеността 
също така разпознава редица бариери 
пред собствеността на служителите във 
Великобритания. Те включват:

Осъзнаване и разбиране: Информираността и 
разбирането на професионалните съветници 
за собствеността на служителите са слаби. 
Те включват счетоводители, адвокати и 
юристи. Информираността на бизнеса за 
собствеността на служителите също липсва. 
Изследването за дивидент на собствеността 
установи, че някои компании са се затруднили 
само по собствеността на служителите, 
когато други разгледани от тях опции не са 
отговорили на техните нужди.

Организационна готовност: Липсва капацитет 
за лидерство при прехода към собственост на 
служителите. Друг въпрос, който възникна от 
доказателствата, беше необходимостта от по-
добро разбиране и развитие на лидерските 
умения, необходими за управление на 
фирмите през фазата на преход и след това. 

Управлението на акционерите-служители 
и воденето на съ-собствен бизнес изисква 
някои различни умения и поведение - 
предизвикателство, с което новите бизнеси 
със собствеността на служителите трябва да 
се справят достатъчно рано.

Основните бариери пред собствеността 
на служителите във Великобритания са 
информираността и разбирането, както и 
организационната готовност.

6. рИсКОвЕ

Съществуват рискове за предприятията, 
притежавани от служители, ако те се движат 
напред без правилното управление. Това 
също е значителна културна промяна в 
управлението. Съществува риск, когато 
ключови хора напуснат бизнеса, да може да 
бъде реформиран като собственост, която не 
е на служители. Необходимо е да се изгради 
култура на собственост на служителите в 
компанията, за да се предпази от това.

кризисни ситуации:
В Уелс изкупуването от миньорите на Tower 
Colliery е исторически пример за кризисна 
ситуация, разрешена чрез трансфер на 
бизнес. През 1995 г. миньорите използваха 
изплатените си обезщетения за съкращения, 
за да купят мината, която беше застрашена от 
закриване от British Coal. Това им позволи да 
продължат да работят в мината до 2008 г.
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казуСи: CWmnI DA

7. КАЗУсИ 
7.1 CWmNI DA49

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
наследяване

разположение: 
Caernarfon, Великобритания

предишна дейност: 
телевизионна продуцентска компания

настояща дейност: 
телевизионна продуцентска компания

дата на основаване: 
декември 2018 г.

предишен брой работещи: 
50

брой работещи при създаването: 
50

настоящ брой работещи:
50

брой работещи членове на кооперацията 
при създаването: 
0

настоящ брой работещи членове на 
кооперацията: 
0

49 Този казус е изготвен от Paul Cantrill и Ceri-Anne 
Fidler (Wales Co-operative Centre).

Юридическа форма: 
Частно дружество с ограничена отговорност

оборот  (Dec. 2019): 
5 милиона британски лири

интернет страница: 
cwmnida.cymru

лице за контакти: 
Dylan Huws
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Представяне на ситуацията
Като горди сътрудници на икономиката и 
културата на Уелс, е подобаващо, че наградената 
телевизионна компания Cwmni Da - което 
означава добра компания на английски - 
избра да стане собственост на служителите. 
Базираният в Caernarfon бизнес е основан през 
1996 г., в него работят 50 души и има оборот от 
5 милиона британски лири. Неговият опит е в 
създаването на фактически, драматични, детски 
и развлекателни програми, главно на уелски език.

Говорейки за прехода на компанията към 
собственост на служителите, управляващият 
директор Дилън Хюс обяснява, че иска 
компанията да остане в ръцете на персонала, 
който е помогнал за успеха й.

Формула за участие на работниците и 
служителите
За Cwmni Da собствеността на служителите 
е процес на културна промяна, която трябва 
да се управлява постоянно. Този процес 
включва ангажиране на персонал, обучение 
и наставничество и овластяване на хората 
да вземат решения. Дилън Хюс казва, че сега 
споделя повече информация за компанията 
от всякога и че екипът вече разбира по-добре 
как работи бизнесът.

Описание на процеса
Първо компанията беше оценена, след 
това бяха събрани средства от банките 
за закупуване на акциите, а след това 100 
% от акциите бяха прехвърлени в тръст 
за собственост на служителите. Сега 
акционерното участие се държи в Тръста от 
името на работната сила.

Кооперативният център на Уелс беше 
първата точка за контакт на компанията и 
проектът управляваше процеса от началото 
до края. Адвокатите на Geldards в Кардиф се 
занимаваха както с правните аспекти, така и с 
данъчните съвети.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
Тръст за собственост на служителите е 
създаден като механизъм за прехвърляне 
на собствеността от собственика Дилън Хюс 
към служителите. Тръстът се контролира 
от корпоративен попечител, който има 
съвет, който включва адвокат, счетоводител, 
Дилън като управляващ директор и член на 
персонала. Тръстът се грижи за интересите на 
служителите и всяка година решава колко да 
инвестира отново и колко може да си позволи 
да изплати на персонала.

Основни бариери
Собственикът основател Дилън Хюс казва: 
„Единствената бариера, която може би сме 
изпитали, е, че хората все още мислят, че 
собствеността на служителите е по-скоро с 
лява политическа ориентация, но трябва да се 
разглежда като основна опция. Това е добре 
за излизащите собственици, защото не се 
облагате с данък, когато продавате акциите 
си на тръста, но вашият бизнес трябва да бъде 
достатъчно стабилен, за да може да събере 
финансиране.”

Фактори на успеха
Дилън казва: „Имате нужда от добър екип, 
експертни външни съветници и трябва да 
имате добра комуникация от самото начало. 
Наистина проучих задълбочено концепцията, 
преди да привлека хората да помогнат, 
но като се обърна назад, наличността на 
разбираем за всички график можеше да бъде 
от полза.”
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казуСи: CWmnI DA

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
Прехвърлянето на собствеността чрез 
Тръст за собственост на служители включва 
създаването на ново предприятие, но има 
данъчни предимства както за изходящите, 
така и за входящите акционери.

Дилън Хюс вярва: „Като цяло също си струва 
да оставите нещо зад себе си, което се корени 
в местната област. Ние работим както на 
уелски, така и на английски език и чувстваме 
връзка с аудиторията, която обслужваме, 
така че е важно бизнесът да продължи да се 
корени тук в местната общност. Всеки има 
залог в бъдещето и това е важно.

„През последните години консолидацията 
в сектора на независимата телевизионна 
продукция доведе до продажба на няколко 
уелски компании на по-големи компании и 
това означава по-често, че собствеността 
вече не е в ръцете на Уелс.

Преносимост
Компанията сега е собственост на Тръста за 
собственост на служители. Собствеността 
може да бъде прехвърлена, ако тръстът 
продаде акциите си на друга страна, но това 
може да стане само ако 60 % от мнозинството 
от служителите са съгласни.

видео, документални филми, 
информация за казуса 
https://wales.coop/cwmni-da-staff-trust-to-
takeover-tv-company/

https://wales.coop/cwmni-da-staff-trust-to-takeover-tv-company/
https://wales.coop/cwmni-da-staff-trust-to-takeover-tv-company/
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казуСи: ITEC

7.2 ITEC50

ПрОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
вид на процеса: 
наследяване

разположение: 
Cardiff, Великобритания (функционира в цял 
Уелс и Англия)

предишна дейност: 
програми за обучение и чиракуване

настояща дейност: 
програми за обучение и чиракуване

дата на основаване: 
февруари 2019 г.

предишен брой работещи: 
35 (2007 г.)

брой работещи при създаването: 
140

настоящ брой работещи:
150

брой работещи членове на кооперацията 
при създаването:
0

настоящ брой работещи членове на 
кооперацията: 
0

50 Този казус е изготвен от Paul Cantrill и Ceri-Anne 
Fidler (Wales Co-operative Centre).

Юридическа форма: 
частно дружество с ограничена отговорност

оборот  (дек. 2019): 
13 милиона британски лири

интернет страница: 
itecskills.co.uk

лице за контакти: 
Steve Doyle
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Представяне на ситуацията
Itec Training Solutions (Holdings) Ltd е базиран 
в Кардиф обучителен бизнес, който е 
създаден през 2007 г. До февруари 2019 г., 
когато стана собственост на служителите, 
той имаше 13 милиона британски лири, 
повече от 140 служители и солиден опит в 
предоставянето на обучителни програми 
и чиракуване на правителството на Уелс и 
други клиенти зад граница в Англия.

Говорейки за решението на компанията 
да стане собственост на служителите, 
съоснователят и председател Стив Дойл 
каза: „Преди три години имахме подход за 
закупуване на бизнеса и търсихме изходна 
стратегия, но си тръгнахме, защото това не 
се случи“, не беше правилно. Тогава някой 
ми каза за собствеността на служителите и 
колкото повече я изследвах, толкова повече 
имаше смисъл. Не искахме да загубим 
културата и идентичността, които сме създали. 
Искахме да запазим семейното усещане, което 
създадохме, като същевременно нараснахме 
от 35 служители през 2007 г. на 140 служители 
10 години по-късно. Чувствахме, че културата е 
ключът към нашия успех.

Формула за участие на работниците и 
служителите
Само няколко служители бяха включени в 
процеса преди прехода, тъй като промяната 
беше чувствителна от търговска гледна 
точка и заради клиентите на Itec беше важно 
тя да работи както обикновено. Деветдесет 
процента от груповия оборот идват от 
правителството на Уелс, така че основателите 
наистина не искаха да дестабилизират 
нещата.

Двамата членове на екипа на служителите, 
които бяха наясно с плановете от самото 
начало, сега са финансов и директор 
„Управление на човешките ресурси“, които 

също са и двамата синдици. Основателите 
продадоха 100 % от акциите си в тръста и 
през последните 12 месеца имаше много 
работа, за да се помогне на екипа да разбере 
какво означава това и въздействието, което 
могат да окажат върху бизнеса.

Описание на процеса
Основателите на Itec бяха посъветвани 
от адвокати Fieldfisher в Лондон, които са 
експерти в тази област. Те също потърсиха 
помощ от кооперативния център на Уелс, 
който е водещата агенция, подкрепяща 
собствеността на служителите в Уелс.

Механизми, използвани за 
осъществяване на процеса
За да може собствеността на Itec да премине 
от настоящите собственици към служителите, 
беше създаден тръст и собствениците 
продадоха 100 процента от акциите си в тръста.

Основни бариери
Съоснователят и председател Стив Дойл 
казва: „Беше много работа и разбира се 
имаше юридически разходи, но това беше 
почти същото, което би било при всякаква 
продажба на трети страни. Най-голямата 
бариера беше липсата на разбиране за 
процеса, особено от счетоводна гледна точка, 
тъй като това не е проста концепция. Друга 
бариера беше да накараме правителството 
на Уелс да подкрепи хода - като най-
големия клиент на компанията, това беше 
жизненоважно. „

Фактори за успеха
Собствениците имаха голяма лоялност на 
персонала и това беше важно, за да може 
сделката да се осъществи. Въпреки че 
работещите не бяха запознати с концепцията 
за собственост на служителите, те се 
довериха на собствениците и искаха да 
подкрепят прехода.
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казуСи: ITEC

Основни ползи за компанията, 
служителите и околната среда/
обществото
Основното предимство за персонала 
е финансовото и то им дава сигурност 
занапред. Винаги съществува опасност при 
продажба на трета страна да има жертви. Има 
и полза за общността. Itec е уелска компания 
и основателите искаха да я запазят уелска, 
така че всички печалби да се върнат обратно 
в Уелс.

Благодарение на прехода бившите 
собственици сега се върнаха към работа на 
непълно работно време. Стив Дойл казва, че 
има двама отлични хора, които ефективно 
го замениха в управлението на финансите 
и човешките ресурси, и се надява след пет 
до шест години да се оттегли изцяло. Той 
добавя: „Имаше данъчни облекчения за мен, 
когато продавах акциите си, но това не беше 
основният двигател за мен. 100 % от акциите 
отидоха в тръста, но 25 % бяха запазени да 
дадат като опции за акции за висши членове 
на бизнеса.”

Преносимост
Компанията вече е собственост на Тръста на 
служителите. Собствеността може да бъде 
прехвърлена, ако тръстът продаде акциите си 
на друга страна, но това обикновено може да 
стане само ако мнозинството от служителите 
са съгласни.

видео, документални филми, 
информация за казуса 
https://wales.coop/itec-training-solutions-ltd-
put-theory-into-practice-to-become-wales-
biggest-employee-owned-training-provider/

https://wales.coop/itec-training-solutions-ltd-put-theory-into-practice-to-become-wales-biggest-employee-owned-training-provider/
https://wales.coop/itec-training-solutions-ltd-put-theory-into-practice-to-become-wales-biggest-employee-owned-training-provider/
https://wales.coop/itec-training-solutions-ltd-put-theory-into-practice-to-become-wales-biggest-employee-owned-training-provider/
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IV. 
заключения
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заклЮчЕния

Както може да се види, успешните процедури 
за изкупуване на компании от  работещите 
в тях (ИКР) не могат да се случат без 
определени ключови елементи, а правилно 
упражняваните права за информиране, 
консултиране и работническо участие (ИКРУ) 
са част от всяка история на успеха.

Проектът in4bte стартира преди началото на 
кризата с Covid. Както вече показват числата, 
пандемията Covid-19 е причинила още по-
дълбока икономическа криза от финансовата 
криза от 2008 г., с горчиви последици за 
заетостта и труда като цяло.

Повечето от случаите в проекта in4bte вече 
бяха съставени, когато икономическите 
последици от огнищата на Covid достигнаха 
до компаниите. Няколко месеца след 
третата вълна не можем да направим общи 
заключения относно кризите на компаниите 
и правата на ИКРУ, но е очевидно, че редица 
компании са изпаднали в криза и в същото 
време процесите на ИКР, особено в страни 
като Испания, са ускорени.

Наблюдавано е също, че националните 
правителства в засегнатите страни се опитват 
да преодолеят кризата и да помогнат по 
някакъв начин на компаниите.

На ниво компания, както виждаме, добре 
упражняваните права за информиране 
и консултиране, както и правата на 
работническо участие обикновено се 
разглеждат като нещо, което допринася 
за успеха на една компания или група 
и представлява основен елемент на 
демокрацията в работата. От друга страна, 
особено от страна на ръководството, това 
не винаги е така, дори в мирни времена. В 
кризисни ситуации оцеляването е на първо 
място и правата на ИКРУ не са лесни за 
защита.

В същото време има няколко компании, в 
които собствениците ще бъдат изправени 
пред процес на наследяване в краткосрочен 
план. ИКР също е отлична алтернатива в тези 
ситуации, но ролята, която информирането, 
консултирането и правата за участие в 
управлението в компанията могат да бъдат 
ключови за успеха на процеса. Прозрачната 
комуникация и управление прави успешното 
изпълнение на един процес на ИКР много 
по-постижим. Нещо повече, правото на 
информиране и консултиране като цяло не 
само играе важна роля в ИКР, но също така 
оказва влияние върху времето му.
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Социалните партньори, особено 
синдикалистите, всъщност по време на 
обикновени консултации биха могли да 
уловят реалните дългосрочни намерения на 
компанията и много преди окончателното 
обявяване на криза или перспективата 
за процес на наследяване, биха могли да 
повишат осведомеността и да организират 
и насочат работниците и служителите към 
евентуално прибягване до ИКР.

Трети страни и инструменти, предлагани от 
правни, данъчни и финансови рамки, също са 
от решаващо значение за успешното поемане 
на компанията.
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Права на информиране, консултиране и 
работническо участие като фактор за успех 

на бизнес трансфер към заетите в МСП 

 In4BTE – Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № VS/2019/0044. Този проект е съфинансиран от Европейския съюз.


