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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

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИТУАЦИЯТА
1.1 Въведение

2. КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС
Права на информиране, консултиране и
работническо участие като цяло

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.

Участието на работниците и служителите
е част от правата на информиране,
консултиране и работническо участие
и обикновено се нарича права на ИКРУ.
Правото на работниците на информиране,
консултиране и участие е в дневния ред на
европейския дебат от приемането на първата
Програма за социални действия през 1974 г.

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 производството1. 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.

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 повисоки от тези на кризата през 2008 г.

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

1

Генериране на контекст в Европа, който влияе
върху начина на разбиране на управлението
и взаимоотношенията в компанията
2

Управление от гледна точка на
работническото участие
3

Управление, участие и
конкурентоспособност в бизнеса
4

Създаване на надеждна среда
5

Управляващи и представителни органи
на работниците и служителите
9

III.
Преглед по държави:

България

III. Преглед по държави: България

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Държавна политика в полза
на участието на работещите в
преструктурирането

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 съюзи2.

Право на информиране и консултиране
Работниците трябва да 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.

2. РОЛЯТА НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Кодекс на труда, (член 123) обхваща различни
бизнес трансфери, включително прехвърляне
на активи.

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

3. СИТУАЦИИ НА КРИЗА, РЕШЕНИ С
АКТИВНО РАБОТНИЧЕСКО УЧАСТИЕ
Българското земеделие в преход към
новия икономически и социален ред

1.2 Социална и солидарна икономика в
България

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.

Политическа и правна рамка
Законът за предприятията на социалната и
солидарна икономика, ДВ, бр. 91 от 02.11.2018
г. 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.

Закон за предприятията на социалната и
солидарна икономика (2018)
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.

2 http://www.coopilot-project.eu/wp-content/
uploads/2017/10/National-Report-BULGARIACOOPilot.pdf
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4. КАЗУСИ
4.1 ЗК „Нива-93“
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Брой партньори към момента на
учредяване

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.

184 учредители, собственици на земя,
инвентар и дялов капитал и 396 членкооператори

Разположение

Оборот (декември 2019 г.)

Юридическа форма
Земеделска кооперация

Село Професор Иширково, Силистренска
област (Североизточен регион на България)

Непосочен

Интернет сайт

Предишна дейност

Кооперацията няма уебсайт (e-mail: zk_
niva93@abv.bg)

Земеделие, овощарство и друго
селскостопанско производство в
юридическата форма на съществуващата по
времето на социализма стопанска единица.

Лице за контакти
Велика Стоилкова

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.

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
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III. Преглед по държави: България

4.2 ЗК „16-ти декември“
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Юридическа форма
Селскостопанска кооперация

Наследяване, преструктуриране

Оборот (декември 2019 г.)

Разположение

Непосочен

Село Гарван, Община Ситово

Интернет страница

Предишна дейност

www.zk-16dekemvri.com

Земеделие в друга юридическа форма и
форма на собственост

Лице за контакти:
Иван Добрев

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
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III.
Преглед по държави:

Франция

III. Преглед по държави: Франция

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

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.

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.

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.

2. РОЛЯТА НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Френските синдикати приветстваха
инициативата за социална и солидарна
икономика (ССИ)3 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.

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
предприятия4.

3. МЕХАНИЗМИ ЗА БИЗНЕС ТРАНСФЕР
3.1 Екосистема към бизнес трасфер
Във Франция Société cooperative et participative
(SCOP) е кооперативният модел на работниците.
SCOP е кооперативно предприятие, в което
работниците и служителите притежават
по-голямата 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.

4 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.oecdilibrary.org/industry-and-services/boosting-socialenterprise-development/the-law-on-the-social-andsolidarity-economy-sse-france_9789264268500-10-en
;jsessionid=MztPRVSKEp2gYWMNfCb1WY88.ip-10240-5-59

3 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)
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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“).
Откупуването от работещите във Франция с
недостатъчно използван взаимен фонд „FCPE
de reprise“ помага за формирането на ИКР.

5. КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И БАРИЕРИ
5.1 Ключови елементи
• 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
• липсваща информация за ИКР като реална
алтернатива
• липса на финансови източници
• липса на дългосрочна отдаденост на хората
• набор от умове от работещ до собственици

III. Преглед по държави: Франция

7. КАЗУСИ
7.1 Quonex Alsatel
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Юридическа форма
SCOP

Изкупуване (след ликвидация)

Оборот

Разположение
Франция

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

Предишна дейност

Интернет страница

Корпоративни телекомуникационни решения
и унифицирана комуникация

https://www.quonex.fr/

Лице за контакти

Настояща дейност

Enis Muslic

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)
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III.
Преглед по държави:

Германия

III. Преглед по държави: Германия

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

Третата стъпка

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.

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.

2. РОЛЯТА НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
2.1 Работнически съвети

4. ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ
· Има финансова подкрепа за планове за
притежание на дялове ОТ работещи (ESOP)
· Държавен бонус (образуване на активи).

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

5. КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И БАРИЕРИ
5.1 Ключови елементи

2.2 Синдикати
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.

Ключов елемент за успешното преместване
на работещи са работническите съвети.

5.2 Ключови бариери
Липса на правна регулация за тази форма на
предприятие.

3. МЕХАНИЗМИ ЗА БИЗНЕС ТРАНСФЕР

6. РИСКОВЕ

Първата стъпка

Процеси 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

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

Втората стъпка
В Германия през последните десетилетия
имаше основно 3 причини: наследяване на
компанията, кризи на компанията или заплаха
от закриване или продажбата на компании на
финансови инвеститори.
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7. КАЗУСИ
7.1 ITERATEC
Юридическа форма

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

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

Постепенно наследяване на компанията
от работещи, откупуване от работници и
служители

Оборот (декември 2019)
Разположение

51 млн. евро

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

Интернет страница
www.iteratec.de

Предишна дейност:
разработване и внедряване на индивидуални
софтуерни решения

Лица за контакти
Klaus Eberhardt, Mark Goerke

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

Настоящ брой партньори
Липсват данни
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III. Преглед по държави: Германия

7.2 Wigwam eG

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Настоящ брой на партньорите на
работещите

Прехвърляне на бизнес към служители,
станали членове на кооперация, сливане на
бившата GmbH в кооперацията (по този начин
прекратяване на ООД)

28

Юридическа форма
Кооператив с работещи като членове,
притежаващи GmbH

Разположение
Берлин

Оборот (Dec. 2019)
Около 1,2 млн. евро

Предишна дейност
Комуникационни услуги и консултации за
еко-социални цели

Интернет страница

Настояща дейност

Лице за контакти

https:/wigwam.im

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

Eugen Friesen

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
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III.
Преглед по държави:

Италия

III. Преглед по държави: Италия

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Права на информиране и
консултиране

3. МЕХАНИЗМИ ЗА БИЗНЕС ТРАНСФЕР
3.1 Кооперативната система в Италия
Италианската кооперативна система
е добре организирана и играе важна
роля в икономиката и отговаря за 8% от
националния БВП.

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.

3.2 Основни механизми зад трансфера на
бизнес
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.

1.2 Регулаторната система, която
поддържа ИКР
В Италия имаме зряла и добре структурирана
регулаторна рамка в подкрепа на ИКР.

Корпоративни кризи или липса на
приемственост

· Закон 49/1985 с последващи изменения
(т.нар. Закон на Маркора).
· Закон № 59 от 31 януари 1992 г.
· Указ № 145 от 23 декември 2013 г.
· Постановление „Nuova Marcora“ на
Министерството на икономическото
развитие от 4 декември 2014 г.
· Законодателен указ № 22 от 4 март 2015 г.

Фирми, които са иззети и конфискувани
от организираната престъпност
3.3 Участниците в системата
A ИКР включва не само служители на
компанията, но и други, чиито синергични
действия улесняват успеха на инициативата.

2. РОЛЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Във фазите на развитие на ИКР можем да
идентифицираме три момента, в които
синдикалистите покриват различни роли.

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

· Възможна корпоративна криза.
· Корпоративни кризи и популяризиране на
ИКР.
· Заключение на ИКР.
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5. КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ

6. БАРИЕРИ И РИСКОВЕ

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

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.

5.1 Вътрешни елементи
· Времето
· Присъствие на ключови участници от
първоначалната компания
· Обединена, мотивирана и решителна група
· Посредническа фигура

5.2 Външни елементи

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

·
·
·
·

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

Оценката на проекта
Професионално обучение
Местен и национален социален диалог
Добре структуриран апарат за
законодателно подпомагане
· Силна кооперативна система за
сътрудничество.
· Популяризиране

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.
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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III. Преглед по държави: Италия

7. КАЗУСИ
7.1 WBO ITALCABLES
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Брой работещи членове на кооперацията
при създаването

Преструктуриране / закриване

51

Разположение

Настоящ брой работещи членове на
кооперацията

Индустриална зона на Кайвано (Наполи)

53

Предишна дейност

Юридическа форма

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.).

Кооперация

Оборот (дек. 2019)
24,000,000.00 евро

Интернет страница
www.ИКРitalcables.it

Настояща дейност
Същата

Лице за контакти
Matteo Potenzieri (президент на кооперацията)

Дата на основаване
2015

Предишен брой работещи
65

Брой работещи при създаването
0

Настоящ брой работещи
2
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7.2 PIRINOLI
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Настоящ брой работещи членове на
кооперацията

реструктуриране / закриване

74

Разположение

Юридическа форма

Рокавионе (Кунео)

Кооперация

Предишна дейност

Оборот (Dec. 2019)

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

36,700,000.00 евро

Интернет страница
www.pirinoli.it

Лице за контакти

Настояща дейност

Silvano Carletto (президент на кооперацията)

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
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III. Преглед по държави: Италия

7.3 ARBIZZI
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Настоящ брой работещи членове на
кооперацията

Липса на наследници

14

Разположение

Юридическа форма

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

кооперация

Оборот (дек. 2018)
Предишна дейност

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

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

Интернет страница
www.arbizzi.it

Лице за контакти
Simone Vallieri (президент на кооперацията)

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
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7.4 CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Настоящ брой работещи членове на
кооперацията

Конфискуване от организираната
престъпност

8

Юридическа форма
Разположение

кооперация

Trapani, Трапани

Оборот (Dec. 2019)
Предишна дейност

1,136,00.00 евро

Изключително производство на циментова
смес

Интернет страница
www.calcestruzziericina.it

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

Лице за контакти
Giacomo Messina (президент на кооперацията)

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
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III.
Преглед по държави:
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III. Преглед по държави: Испания

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

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.).

Съществуват обаче изолирани правни
и финансови инструменти, които, ако се
използват координирано, могат да увеличат
възможностите за успешно предаване при
тези обстоятелства.
Испания все пак има регулаторна рамка за
търговски дружества, притежавани в поголямата 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.

3. МЕХАНИЗМИ ЗА БИЗНЕС ТРАНСФЕР
3.1 Екосистема към бизнес трасфер

2. РОЛЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

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.

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.

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.

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.
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3.2 Път

5.2 Ключови бариери

· Фаза 1: Бизнес осъществимост.
· Фаза 2: Данъчно-финансов анализ и
търсене на финансиране.
· Фаза 3: Представяне на плана пред
работещите.
· Фаза 4: Изпълнение на плана.
· Фаза 5: Консолидиране на новия проект.

· 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.

4. ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ

6. РИСКОВЕ

· Еднократно изплащане на обезщетения за
безработица
· Капитализиране от FOGASA
· Данъчни стимули за участие

· 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

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.
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III. Преглед по държави: Испания

7. КАЗУСИ
7.1 K1 Ekopaisaia
Юридическа форма

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Трудово дружество с ограничена отговорност

Преструктуриране

Оборот (дек. 2019)
Разположение

1.700.000 евро

Azpeitia Gipuzkoa Испания

Интернет страница
Предишна дейност

www.kimubat.eus

непосочена

Лице за контакти
Настояща дейност

Iker Goikoetxea Arana

Озеленяване, 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)
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7.2 Metalher, S.L.L.
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Юридическа форма
Трудово дружество с ограничена отговорност

Наследяване

Оборот (дек. 2019)

Разположение

1.700.000 евро

Hernani Gipuzkoa Испания

Интернет страница

Предишна дейност

http://metalhersl.com/

Металургия

Лице за контакти

Настояща дейност

Juan Mari García Carrera

Строителство и монтаж на метални
конструкции

Дата на основаване
1985 г.

Предишен брой работещи
15

Брой работещи при създаването
5

Настоящ брой работещи
16

Брой партньори на работещите при
основаването
9

Настоящ брой на партньорите на
работещите
9
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III.
Преглед по държави:

Северна Македония

III. Преглед по държави: Северна Македония

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Исторически произход

1.3 Развитие на националната политика
в полза на участието на работниците
и служителите в наследяването или
преструктурирането на бизнеса

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. Законът за трансформация на
предприятията със Социален капитал беше
приет през 1993 г. с основна цел да се засили
процесът на приватизация. Днес, освен
югославското наследство, този тип отговор
не е нов, но не е придобил ново значение в
новия контекст.

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

2. РОЛЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
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.

1.2 Процес на интеграция в ЕС
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.
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3 КАЗУСИ
3.1 Getaldus
Предишен брой работещи

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

30

Геталдус АД Скопие премина през процес на
наследяване.

Брой работещи при създаването
няма данни

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.

Настоящ брой работещи
40

Брой работещи членове на кооперацията
при създаването
няма данни

Настоящ брой работещи членове на
кооперацията

Настояща дейност

няма данни

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.

Юридическа форма
акционерно дружество

Оборот (Dec. 2019)
44.430.913 македонски динари

Интернет страница

Предишна дейност

getaluds.mk (страницата е в процес на
разработка)

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

Лице за контакти
Aleksandar Pavleski

Дата на основаване
17.03.1983 г.
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III.
Преглед по държави:

Великобритания

III. Преглед по държави: Великобритания

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

4. ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ
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.

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.

5. КЮЧОВИ 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.

1.2 Държавни/регионални политики
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.5

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

6. РИСКОВЕ

3. МЕХАНИЗМИ ЗА БИЗНЕС ТРАНСФЕР
3.1 Пътища към собствеността на
работниците и служителите, ключови
двигатели

Необходимо е да се изгради култура на
собственост на служителите в компанията, за
да се предпази от това.

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

5 https://employeeownership.co.uk/faqs/
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7. КАЗУСИ
7.1 CWMNI DA
Юридическа форма

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

Частно дружество с ограничена отговорност

Наследяване

Оборот (Dec. 2019)

Разположение

5 милиона британски лири

Caernarfon, Великобритания

Интернет страница

Предишна дейност

cwmnida.cymru

Телевизионна продуцентска компания

Лице за контакти

Настояща дейност

Dylan Huws

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
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III. Преглед по държави: Великобритания

7.2 ITEC
Юридическа форма

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА
Вид на процеса

частно дружество с ограничена отговорност

Наследяване

Оборот (дек. 2019)
Разположение

13 милиона британски лири

Cardiff, Великобритания (функционира в цял
Уелс и Англия)

Интернет страница
itecskills.co.uk

Предишна дейност
Програми за обучение и чиракуване

Лице за контакти
Steve Doyle

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
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IV. 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.
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 работещите в МСП

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