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Резюме 
 
Проект „Участие на служителите в предприятия за фасилити мениджмънт“ 
(EiforFM) има за цел проучване на възможностите за разработване на бизнес 
структура на европейско ниво за дружества, установени в 5 различни страни и 
ангажирани в сектора на фасилити мениджмънта (ФМ). При изпълнението на 
посочената дейност, ключова роля има разработването на процедури за 
предоставяне на информация, консултиране и участие на представители на 
работниците от предприятията в сектора на ФМ. Взимайки под внимание 
законодателството на ЕС в тази област, както на национално, така и на 
международно ниво, проектът цели адресирането на теми като информиране и 
консултация на работници, масови съкращения и прехвърляне на фирмата. 
Следователно възможностите за прилагане на законодателните инструменти на 
ЕС за европеизацията на икономическите дейности е свързано с конкретен акцент 
върху засиленото участие на работниците. 
 
В този смисъл, проект EIforFM има за цел да насърчава дейности, предназначени 
да проучат и да подготвят създаването на Европейско дружество (SE), или на 
Европейското кооперативно дружество (SCE) в сектора на услугите, и по-
специално с участието на фирми, работещи в сферата на фасилити мениджмънта 
(ФМ). По-точно, проектът се фокусира върху необходимостта от установяване на 
структури и процедури за информация, консултиране и участие на работници в 
контекста на едно ново Европейско дружество или на Европейското 
кооперативно дружество. Като се има предвид характера на партньора специално 
внимание ще се обърне на законодателството и практиките, приложими в 
работническите кооперации, и на изпълнението на съответните европейски 
директиви. 
 
За постигане на поставената цел, 5 страни (Италия, Испания, Унгария, България и 
Гърция) ще участват в събирането на информация и анализ на пазара. Въпреки 
това, националният подход е само отправна точка, за да се подобрят 
трансграничните знания и транснационалния подход към бизнес структура в 
сектора на фасилити мениджмънта. Констатациите, свързани с участващите 
страни са поставени в сравнителна перспектива, и представляват основание за 
транснационален обмен. 
 
Проучването се извършва чрез изключително ангажирано партньорство по 
проекта, който включва бизнес организации, предприятия от частния сектор, 
представители на работниците съюзи и европейски мрежи. 
 
Настоящото изследване се състои от три основни части. Първата част се фокусира 
върху европейската правна рамка, свързана с Европейското дружество и 
европейското кооперативно дружество, както и върху правата на информиране и 
консултиране на работниците. Втората част на изследването се фокусира върху 
положението в страните, участващи в проекта: Италия, Испания, Гърция, Унгария 
и България. Третата част е посветена на разработването на обучителни модули за 
прилагането на правото на информация, консултиране и участие на работниците. 
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1. ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА РАМКА 

 

A. ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО1  

 

Контекст 

 

Европейското дружество (SE или Societas Europaea) е правна структура, която 

позволява на компанията да оперира в различни страни от ЕС в рамките на 

единен статут, както са определени от законодателството на държавите-членки 

на ЕС. Чрез създаването на този модел, ЕС улеснява работата на фирми, които 

искат да разширят бизнеса си на международно ниво: разпоредбите за подобно 

дружество позволяват създаването и управлението на фирми на европейско 

ниво, без налични препятствия, произтичащи от разликите и ограниченото 

териториално приложение на националното търговско право. 

 

Въвеждането на такава форма на дружеството е ключов елемент в завършването 

на вътрешния пазар, тъй като тя води до структурата на производството в 

състояние да работи изцяло на европейско равнище, не само на местно ниво. 

 

Европейската правна рамка за SE се състои от: 

- Регламент 2157/2001 за създаване на Устава на европейското дружество; 

- Директива 2001/86/ЕО за допълнение на Устава по отношение на участието на 

заетите лица. 

- Изменение на актове: Регламент 885/2004, Регламент 1791/2006 и Регламент 

517/2013. 

 

По-точно, SE със седалище в държава от ЕС, се управлява съгласно: 

- Разпоредбите на Регламент 2157/01, както е изменен и интегриран от 

Регламенти 885/2004, 1791/2006 и 517/2013; 

- В случаите когато е изрично разрешено от регламента, съгласно разпоредбите 

на неговия устав; 

- За тези аспекти, които не са обхванати от регламента, чрез: 

• националните разпоредби (на държавата-членка, в която се намира адресът на 

управление на дружеството), приети в изпълнение на европейските мерки, 

насочени към SE конкретно, 

                                                 
1 За описанието на всеки правен аспект на SE, съдържаща се в този документ, основните 

източници са Регламент 2157/2001 (и последвалите актове за изменение) и Директива 2001/86/ЕО.  
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• разпоредбите, които ще се прилагат за едно акционерно дружество, учредено в 

съответствие със законодателството на държавата-членка, в която SE има адрес 

на управление, 

• разпоредбите на устава си, по същия начин, както за едно акционерно 

дружество, учредено в съответствие със законодателството на държавата-членка, 

в която SE има адрес на управление.   

В този смисъл, процесите на ликвидация, несъстоятелност и преустановяване на 

плащанията, до голяма степен се управлява от приложимото национално право. В 

допълнение, специфичните национални разпоредби, свързани с естеството на 

дейността, извършвана от SE се прилагат в пълен размер. 

Уставът на европейското дружество е приет през 2001 г. и влиза в сила през 2004 

г., около 30 години, след като за първи път е предложен от Комисията2. Регламент 

(ЕС) № 2157/2001, с който се установява (правната рамка за SE), е допълнен с 

Директива 2001/86/ЕО (Директивата за SE) за установяване на правила по 

отношение на участието на служителите в SE, като по този начин се признава 

мястото и ролята им в бизнеса. 

 

Определение 

 

Европейското дружество е вид фирма акционерно дружество със статут на 

юридическо лице. Нейният записан капитал не може да бъде по-малко от 120 

0003евро и ще бъде разделен на акции (член 4, рег. 2157/01). Акционер не може 

да отговаря за повече от сумата, която той / тя е предоставил. 

 

Адресът на управление се намира в рамките на територията на Съюза, в същата 

държава-членка, където е централата. Освен това държава-членка може в 

допълнение да наложи на европейските дружества, регистрирани на нейна 

територия, задължението да установят тяхното седалище и адрес на управление в 

едно и също място.  

 

Според член 12 на Регламент 2157/01, всяко SE се регистрира в страната, в която 

се намира неговият адрес на управление в регистър, определен от 

                                                 
2 Уставът на европейското дружество присъства сред мерките, които да бъдат приети от Съвета 

преди 1992, изброени в Бялата книга на Комисията за изграждане на вътрешния пазар, одобрена от 

Европейския съвет, който заседава в Милано през юни 1985 г. Европейският съвет, който заседава 

в Брюксел през 1987 г. изрази желание за бързо създавабе на такъв устав. 
3 Законите на една държава-членка, която изисква по-голям записан капитал за фирми, 

извършващи определен вид дейност, се прилагат за европейските дружества с адрес на управление 

в тази държава-членка. 
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законодателството на тази държава-членка в съответствие с член 3 от първата 

Директива на Съвета (68/151/ЕИО) от 9 март 19684. 

 

Името на SE се предхожда или последва от съкращението SE (член 11). 

 

Образуване  

 

Що се отнася до неговото създаване, Европейското дружество трябва да е 

създадено от най-малко две фирми с произход от различни държави-членки. 

Това означава, че то може да бъде създадена само от съществуващи фирми, 

които трябва да бъдат учредени по правото на държава-членка, със седалища и 

адреси на управление в рамките на Общността5. 

 

Съгласно регламента 2157/01, SE може да бъде създадена по следните начини: 

- Чрез сливане, при условие, че най-малко две съществуващи акционерни 

дружества се уреждат от правото на различни държави-членки (член 17).  

- Посредством създаване на Европейска холдингова компания: публични и частни 

дружества с ограничена отговорност може да насърчават създаването на SE, при 

условие, че за поне две от тях: 1) дейността им се урежда от законодателството на 

различна държава-членка, или 2) за най-малко две години е имала дъщерно 

дружество, регулирано от законодателството на друга държава-членка, или клон, 

намиращ се в друга държава-членка (член 32). 

- Посредством създаване на европейски филиал: компании и фирми и други 

юридически лица под юрисдикцията на публичното или частното право, могат да 

образуват дъщерно дружество SE, като препишат свои акции, при условие че 

всяко от поне две от тях: 1) дейността им се урежда от законодателството на 

различна държава-членка, или 2) за най-малко две години е имала дъщерно 

дружество, регулирано от законодателството на друга държава-членка, или клон, 

намиращ се в друга държава-членка (член 35). 

- С помощта на преобразуване на публично дружество с ограничена отговорност, 

ако в продължение на най-малко две години е имало дъщерно дружество, 

регулирано от правото на друга държава-членка (член 37). 

                                                 
4  Известие за регистрация на SE и за заличаването на такава регистрация се публикува за 

информация в Официалния вестник на Европейските общности след обявлението. В това 

съобщение се посочват името, номерът, датата и мястото на регистрация на SE, датата и мястото 

на издаване и заглавието на обявлението, адресът на управление на SE и секторът на неговата 

дейност. 
5 Една държава-членка може да предвиди, че една компания, чието главно управление, което не е в 

Общността може да участва в учредяването на SE, при условие, че дружеството е учредено 

съгласно законодателството на държава-членка, има адрес на управление в тази държава-членка и 

има реална и трайна връзка с икономиката на държавата-членка. 
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В допълнение, Европейското дружество може да създаде едно (или повече) 

дъщерни дружества, които са също Европейски дружества. 

Важно е да се подчертае, че SE трябва да се разглежда като едно акционерно 

дружество, регулирано от правото на държавата-членка, в която се намира 

адресът на управление (член 15). 

 

Ето защо, то ще се третира във всяка държава-членка, по начин съответстващ на 

начина, по който би се третирало ако беше едно акционерно дружество, 

учредено в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която се 

намира неговият адрес на управление, при спазване на разпоредбите на 

регламента. Например, капиталът на SE, неговата поддръжка и промени в тях, 

заедно с неговите акции, облигации и други подобни ценни книжа, се урежда от 

разпоредбите, които се прилагат към акционерно дружество с адрес на 

управление в държавата-членка, в който е регистрирано на SE. 

 

Структура и функциониране  

 

Уставът на европейското дружество може да се отнасят до две различни системи 

на управление на организацията: 

- Двустепенната система предвижда управителен съвет и надзорен съвет, в 

допълнение към общото събрание на акционерите (член 39 на Регламент 

2157/01); 

- Едностепенна система, която включва само общо събрание и управителен съвет 

(член 43 на Регламент 2157/01). 

 

Що се отнася до двустепенната система, управителният съвет е отговорен за 

управлението на SE. 

 

Управителният съвет се отчита на надзорния съвет най-малко веднъж на всеки 

три месеца относно напредъка и бъдещото развитие на дейността на SE, и бързо 

предава всякаква информация за събития, които могат да имат значително 

въздействие върху SE. 

 

Членовете на този орган се назначават и освобождават от Надзорния съвет, но 

съгласно националното право, тази задача може да се отстъпи на общото 

събрание, при същите условия, предвидени за акционерните дружества, 

регистрирани на територията на държавата-членка. 
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Никой не може едновременно да бъде член на Управителния съвет и на 

Надзорния съвет на една и съща SE. Броят на членовете на управителния съвет 

или правилата за неговото определяне е предвидено в устава на SE. Една 

държава-членка може, обаче, да определи минимален и/или максимален брой. 

 

Вторият орган на SE е на Надзорния съвет, който контролира работата на 

Управителния съвет и не може да се упражнява власт над SE. 

 

Членовете на надзорния съвет се назначават от общото събрание (Членовете на 

първия надзорен орган може да се определят от устава). Броят на членовете на 

надзорния съвет или правилата за неговото определяне са предвидени в устава, 

като държавата-членка може да определи  конкретен брой или да определи 

минимален и/или максимален брой. 

 

Що се отнася до едностепенната система, административният орган управлява SE. 

Той отговаря най-малко веднъж на всеки три месеца на период, определен в 

устава, с оглед обсъждането на напредъка и бъдещото развитие на дейността на 

SE. 

 

Уставът на SE изброява категориите дейности на ръководния орган, които 

изискват разрешение от надзорния орган при двустепенната система, или 

изрично решение на административния орган при едностепенната система. 

 

Членовете на управителните, надзорните и административните съвети на SE са 

отговорни, в съответствие с разпоредбите, приложими за акционерните 

дружества в държавата-членка, за загуби или вреди понесени от SE в следствие на 

нарушения от тяхна страна на законовите, уставните или други задължения, 

присъщи за техните отговорности. 

 

Освен ако не е предвидено друго в регламента или в устава, вътрешните правила 

относно кворума и вземането на решения в различните органи на SE са както 

следва (член 50): 

- Кворум: най-малко половината от членовете трябва да присъстват или да бъдат 

представени; 

- Вземане на решения: мнозинство от присъстващите или представени членове. 

 

Там, където има липса на разпоредба в устава, председателят на всеки орган има 

решаващ глас в случай на равенство. Въпреки това, не съществуват разпоредби за 
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противното в устава, когато половината от надзорния орган се състои от 

представители на служителите. 

 

Когато се предвижда участие на служителите в съответствие с Директива 

2001/86/ЕО, държавите-членки могат да предвидят, че кворумът и процесът на 

вземане на решения на надзорния орган са предмет на правилата, приложими, 

при същите условия, за акционерните дружества, регулирани от 

законодателството на съответната държава-членка. 

 

Що се отнася до общото събрание (член 52), то взима решения единствено по 

въпроси, за които има отговорност съгласно текстовете на Регламента или на 

законодателството на държавата-членка, в която е адресът на управление на SE. 

Освен това, то решава по въпроси, за които е отговорно общото събрание на 

акционерно дружество, регулирано от правото на държавата-членка, в която се 

намира адресът на управление на SE съгласно правото на тази държава-членка 

или съгласно Устава на SE в съответствие с този закон. 

 

SE провежда общо събрание най-малко веднъж всяка календарна година, в 

рамките на шест месеца от края на финансовата година. Общите събрания се 

свикват по всяко време, от Управителния съвет, Административния орган, 

Надзорния съвет или всеки друг орган или компетентна институция в 

съответствие с националното законодателство, приложимо за акционерните 

дружества в държавата-членка, в която се намира адресът на управление на SE. 

Един или повече акционери, които заедно притежават най-малко 10% от 

записания капитал на SE, могат да поискат от SE да свика общо събрание и да 

определят дневния му ред. 

 

Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от действителните 

гласове, а изменение на устава на SE, изисква решение на общото събрание, 

взето от мнозинството, което не може да бъде по-малко от две трети от 

подадените гласове, освен ако Регламентът или законодателството, приложимо 

за акционерните дружества в държавата-членка, в която се намира адресът на 

управление на SE според закона не изисква или не позволява по-голямо 

мнозинство. 

 

Когато SE има два или повече класове акции, всяко решение на общото събрание 

е предмет на отделно гласуване от всеки клас акционери, чиито права са 

засегнати от решението. 
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Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност и сходни  

 

Що се отнася до прекратяване, ликвидация, несъстоятелност, прекратяване на 

плащанията и други аналогични процедури, засягащи SE, приложимите 

разпоредби са тези, които биха се прилагали към акционерното дружество, 

учредено в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която се 

намира адресът му на управление, включително разпоредби, свързани с 

вземането на решения от общото събрание (член 63). 

 

SE, може да бъде преобразувано в акционерно дружество, регулирано от правото 

на държавата-членка, в която се намира адресът му на управление. Решението 

относно преобразуването, може да бъде взето след изтичането на две години от 

неговото вписване или след одобрение на първите два годишни счетоводни 

отчета. Органът по управление или административният орган на SE съставя план 

за преобразуване и доклад, разясняващ и обосноваващ правните и 

икономическите аспекти на преобразуването и посочващ последиците от 

промяната на акционерно дружество за акционерите и за служителите. Общото 

събрание на SE одобрява плана за преобразуване, както и устава на акционерното 

дружество. 

 

Участие на работниците: Директива 2001/86/EО 

 

Една от най-важните характеристики на SE е задължително участието на 

служителите в процеса на вземане на решения: процедури за информиране и 

консултиране на транснационално ниво са осигурени при всички случаи на 

създаване на SE. 

 

Това е регламентирано в Директива 2001/86/ЕО на Съвета за допълнение на 

Устава на европейското дружество по отношение на участието на служителите. 

 

Ангажирането на служителите има положително въздействие върху работната 

среда, по-специално в създаването на добър работен на климат, намаляване на 

проблемите с човешките ресурси, а също така и за повишаване на 

производителността на компаниите. Посочената директива, е насочена по-

специално към създаване на единен европейски модел на участие на заетите 

лица, приложим за SE, не само за да се осигури общи правила за участие на 

работниците, но също така и за гарантиране придобитите права на служителите. 
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В съответствие с Директива 2001/86/ЕО, SE не може да бъде регистрирано ако не 

е постигнато съгласие за условията за участие на служителите в съответствие с 

член 4, или ако не е взето решение по силата на член 3 (6) (разчитайки на 

националните правила за право на информация и консултация на служителите), 

или на срока за преговори по член 5 или ако срокът за споразумение е изтекъл и 

съгласие не е постигнато (член 7). 

 

На практика, когато се съставя един план за създаването на SE, управителните или 

административните органи на участващите дружества възможно най-скоро ще 

предприемат необходимите стъпки (включително предоставяне на информация 

за участващите дружества, съответните дъщерни дружества или клонове , както и 

броя на служителите си), за да започнат преговори с представителите на 

служителите на дружествата относно условията за участие на служителите в SE 

(чл. 3.1). 

 

За тази цел се създава Специален преговорен орган, представляващ служителите 

на участващите дружества и съответните дъщерни дружества или клонове, като 

се вземат предвид също и състава на участващите дружества по пропорционален 

начин (чл. 3.2). 

 

Специалният орган за преговори и компетентните органи на участващите 

дружества определят чрез писмено споразумение условията за участие на 

служителите в рамките на SE (чл. 3.3). 

 

Споразумението следва да създаде представителен орган със задължението да 

информира и консултира служителите на SE. Вместо този орган страните могат да 

решат да създадат една или повече процедури за информация и консултации, и 

да определят условията за прилагане на тези процедури. Приложимото към 

процедурата за преговори законодателството следва да бъде законодателството 

на държавата-членка, в която се намира адресът на управление на SE (член 6). 

 

По-специално, споразумението определя: обхвата на споразумението; състава 

(членове, разпределение); функциите и процедурата за информиране и 

консултиране на представителния орган; честотата на заседанията на 

представителния орган; финансовите и материалните средства, които да бъдат 

разпределени на представителния орган; ако по време на преговорите страните 

решат да създадат една или повече процедури за информация и консултации 

вместо представителен орган, условията за прилагане на тези процедури; ако по 
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време на преговорите страните решат да установят условията за участие, 

съдържанието на условия, включително (ако е приложимо) броят на членовете на 

административния или надзорния орган на SE, които работниците и служителите 

имат право да избират, назначават, препоръчват или отхвърлят, процедурите за 

това как тези членове могат да бъдат избирани, назначен, препоръчвани или 

отхвърлени от страна на служителите, както и техните права; датата на влизане в 

сила на споразумението и неговата продължителност, случаите, в които трябва да 

се предоговори споразумението и процедурата за неговото преразглеждане 

(член 4). 

 

Специалният орган за преговори може да реши да не започва преговори или да 

прекрати вече започнали преговори, и да разчитат на правилата за информиране 

и консултиране на служителите в сила в държавите-членки, където SE има 

служители (член 3.6). В този случай, необходимото мнозинство е от две трети от 

членовете, представляващи най-малко две трети от служителите, включително 

гласовете на членовете, представляващи назначените служителите в най-малко 

две държави-членки. 

 

Що се отнася до функционирането на органа, той приема решения с абсолютно 

мнозинство от членовете си. 

 

Държавите-членки определят стандартни правила за участие на работниците и 

служителите, които влизат в сила, ако страните се споразумеят за това или ако не 

е постигнато съгласие (член 7). 

 

Европейският законодател се грижи за добрите отношения между различните 

субекти, участващи в процедурата на договаряне и в нормалния живот на 

компанията. В този смисъл той заявява, че компетентните органи на участващите 

дружества и специалната група за преговори преговарят в дух на сътрудничество 

с оглед постигане на споразумение за условията за участие на служителите в 

рамките на SE (член 4.1). Компетентният орган на SE и представителният орган 

работят заедно в дух на сътрудничество при зачитане на взаимните им права и 

задължения. Същото се отнася за сътрудничеството между надзорния или 

административния орган на SE и представителите на работниците и служителите 

във връзка с процедура за информиране и консултиране на служителите (член 9). 

 

Обърнато е внимание и на политиката за конфиденциалност на компанията, по-

специално държавите-членки предвиждат, че членовете на специалния орган за 
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преговори или представителния орган, и експертите, които ги подпомагат, нямат 

право да разгласяват информация, която им е била доверена (член 8). 

 

B. ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО 6 

 

Контекст 

 

Европейският съюз, вземайки предвид специфичните характеристики на 

кооперациите, създава европейска правна форма за кооперациите (Европейското 

кооперативно дружество или SCE), въз основа на общи принципи, които им дават 

възможност да работят на международно ниво, на цялата или на част от 

територията на Съюза. 

 

Ето защо, създаването на Европейското дружество бе последвано от въвеждането 

на структура, която позволява на кооперативния модел за работа да функционира 

на европейското ниво: това е от съществено значение за завършване на 

вътрешния пазар, който изисква не само разрушаването на бариерите, но също 

така и нови структури, които позволяват сформирането на трансграничните 

бизнеси. 

 

Европейската правна рамка за SCE се състои от: 

- Регламент 1435/2003, т.нар. Устав на Европейското кооперативно дружество; 

- Директива 2003/72/ЕО на Съвета за допълнение на Устава на Европейското 

кооперативно дружество относно участието на служителите. 

Европейското кооперативно дружество се регулира от: 

- Регламент 1435/2003; 

- Където е изрично разрешено от настоящия регламент, съгласно разпоредбите на 

неговия устав; 

- В случай на въпроси, които не са регулирани от регламента, или когато са 

уредени частично от него, тези, които не са обхванати от него, се регулират от 

законите, приети от държавите-членки при прилагането на мерки на Общността, 

свързани конкретно с SCE, законите на държавите-членки, които ще се прилагат 

към кооперация, учредена в съответствие със законодателството на държавата-

членка, в която се намира неговият адрес на управление, от разпоредбите на 

устава, по същия начин, както за кооперации, учредени в съответствие със 

законодателството на държавата-членка, в която се намира адресът на 

управление. 

                                                 
6За описанието на всеки правен аспект на SCE, съдържащ се в този документ, основните 

източници са Регламент на Съвета 1435/2003 и Директива 2003/72/ЕО.  
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Дефиниция 

 

На първо място, на SCE е кооперация. Това означава, че то има особени 

характеристики, като например принципите на демократичната структура и 

контрол и разпределението на нетната печалба за финансовата година въз основа 

на равноправна основа. Нейната основна цел е задоволяването на потребностите 

на своите членове и / или развитието на техните икономически и/или социални 

дейности. 

 

SCE трябва да отговарят на следните принципи: 

- Нейните дейности трябва да се извършват с цел взаимна полза за членовете, 

така че всеки да се ползва от дейността на SCE в съответствие с неговото / 

нейното участие; 

- Членовете на SCE трябва да са клиенти, служители или доставчици или трябва по 

друг начин да участват в дейностите на SCE; 

- Контролът трябва да бъде разпределен поравно между членовете, въпреки че 

гласуване с тежест (различна тежест на гласа) може да бъде разрешено, за да се 

отрази приноса на всеки от членовете на SCE; 

- Трябва да има ограничен интерес при заемен капитал и дялове; 

- Печалбите трябва да се разпределят в зависимост от извършената към SCE 

дейност или да се задържат, за да отговорят на нуждите на членовете; 

- Не трябва да има изкуствени ограничения за членство; 

- Нетните активи и резервите трябва да бъдат разпределени при ликвидация в 

съответствие с принципа на незаинтересованото разпределение, тоест 

прехвърляне на друго кооперативно дружество, което преследва сходни цели или 

общ основен интерес. 

 

Записаният капитал на SCE (не по-малко от 30 000 евро) се разделя на акции, а 

броят на членовете и на капитала трябва да бъде променлива величина (член 1 на 

Регламент 1435/2003).  

 

SCE има статут на юридическо лице, и то го придобива в деня на неговата 

регистрация в държавата-членка, в която се намира неговия адрес на управление, 

в регистъра, определен от тази държава (член 18). 

 

Образуване 

 

Едно европейско кооперативно дружество може да бъде създадено в рамките на 

всяка държава-членка и трябва да бъде вписано в същата страна, където се 
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намира адресът му на управление. Една държава-членка може, в допълнение, да 

наложи на SCE, регистрирани на нейна територия, задължението да установят 

седалището и адреса на управление на същото място (член 6). 

 

Едно SCE може да се образува по следния начин (член 2): 

- От пет физически лица, които живеят в най-малко две държави-членки; 

- От пет или повече физически лица, дружества, фирми или други юридически 

лица на обект на публичното или частното право, учредени съгласно 

законодателството на държава-членка, пребиваващи или управлявани от 

законодателство на най-малко две различни държави-членки; 

- От предприятия, фирми и други юридически лица, обект на публичното или 

частното право, учредени съгласно законодателството на държава-членка, които 

се регулират от законодателството на най-малко две различни държави-членки; 

- Чрез сливане на кооперации, образувани по силата на законодателството на 

държава-членка, със седалище и адрес на управление в рамките на Общността, 

при условие че най-малко две от тях се ръководят от законодателството на 

различни държави-членки; 

- Чрез преобразуване на кооперации, учредени съгласно законодателството на 

държава-членка, която има седалище и адрес на управление на територията на 

Общността, ако в продължение на най-малко две години е имало дъщерно 

дружество или клон, регулирано от правото на друга държава-членка. 

 

Всеки SCE се регистрира, в държавата-членка, в която се намира неговият адрес 

на управление, в регистър, определен от законодателството на тази държава-

членка в съответствие с приложимото към акционерните дружества 

законодателство (член 11). 

 

Капитал 

 

Капиталът на SCE се представлява от акции на неговите членове и той трябва да 

бъде в  минимален размер от 30 000 EUR (член 3). Законите на една държава-

членка, която изисква по-голям записан капитал за юридическите лица, 

извършващи определен вид дейност (като например банкови, застрахователни 

дейности и т.н.), се прилагат за SCE с адрес на управление в тази държава-членка 

(член 3.2). 

 

Капиталът може да се състои само от активи, които позволяват икономическа 

оценка. Дяловете на членовете не могат да бъдат предоставяни срещу 

задължение за извършване на работа или услуги по доставка (член 4.2).  
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Номиналната стойност на акциите в един клас трябва да бъде 

идентична. Тя се определя в устава. Акции не могат да бъдат издадени на цена 

по-ниска от номиналната им стойност (член 4.3). 

 

Уставът определя минималния брой акции, които трябва да се запишат, за да се 

допусне до членство (член 4.7). 

 

Общото събрание следва да вземе решение, записвайки всяка година размера на 

капитала в края на финансовата година и неговото изменение по отношение на 

предходната финансова година (чл. 4.8). 

 

Устав 

 

Учредителите изготвят устав на SCE в съответствие с разпоредбите за 

формирането на националните кооперативни дружества. Уставът се изготвя в 

писмена форма и се подписват от учредителите (член 5.2). 

 

Той трябва да включва най-малко (член 5.4): името на SCE (предшестван или 

последван от съкращението "SCE" и, когато е необходимо, думата "ограничена"); 

изброяване на обектите; имената на физическите лица, както и имената на 

лицата, които са учредители на SCE, които показват техните обекти и адресите на 

управление в последния случай; адреса на седалището на SCE; условията и реда 

за приемане, изключване и оттегляне на членове; правата и задълженията на 

членовете, както и на различните категории членове, ако има такива, както и 

правата и задълженията на членовете във всяка категория; номиналната стойност 

на записаните акции, размера на записания капитал, както и указание, че 

капиталът е променлива величина; специфични правила по отношение на 

отчисленията от печалбата, когато е уместно, към задължителния резерв; 

правомощията и отговорностите на членовете на всеки от управителните органи; 

условията за назначаване и отстраняване на членовете на управителните органи; 

изискванията на мнозинство и кворум; продължителността на съществуване на 

дружеството, когато то е с ограничена продължителност. 

 

Придобиване и загуба на членство 

 

Придобиването на членството в SCE, подлежи на одобрение от страна на 

управителния или административния орган. Кандидатите, получили отказ могат 
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да обжалват решението пред Общото събрание, свикано след подаване на 

заявлението за членство. 

 

Когато законодателството на държавата-членка, където се намира адресът на 

управление на SCE, го позволява, уставът може да предвижда, че лицата, които не 

се очаква да използват или произвеждат стоки и услуги на SCE могат да бъдат 

приети като членове-инвеститори (не-потребител). Придобиването на такова 

членство то подлежи на одобрение от общото събрание или друг орган, 

упълномощен от общото събрание да даде одобрение или от орган, определен 

устава (член 14).  

 

Членството се губи в случаите, определени от Регламента и в други случаи, 

предвидени в устава или в законодателството по отношение кооперациите в 

държавата членка, в която се намира адресът на управление на SCE (член 15). 

 

Структура и функциониране  

 

По отношение на неговото устройство и функциониране, SCE се състои от (член 

36): 

-   Общо събрание; 

- Или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система) или 

административен орган (едностепенна система) в зависимост от формата, 

възприета в устава. 

 

Що се отнася до двустепенната система, управителният орган (член 37), трябва да 

отговаря за управлението на SCE и да го представлява в отношенията с трети лица 

и при съдебни производства. Една държава-членка може да предвиди, че 

изпълнителен директор е отговорен за текущото управление при същите условия 

като тези за кооперациите, които са с адрес на управление на територията на тази 

държава-членка. Членът или членовете на управителния орган се назначават и 

освобождават от надзорния орган. Въпреки това, държава-членка може да изиска 

или да разреши на устава да гарантира, че членът или членовете на управителния 

орган се назначават и освобождават от Общото събрание при същите условия 

като тези за кооперациите, които са с адрес на управление на нейна територия. 

 

Никой не може едновременно да бъде член на управителния орган и на 

надзорния орган на SCE. 
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Броят на членовете на управителния орган или правилата за неговото 

определяне, се уреждат в устава на SCE. Въпреки това, държава-членка може да 

определи минимален и/или максимален брой. 

 

Ръководният орган докладва на надзорния орган най-малко веднъж на всеки три 

месеца за хода и бъдещото развитие на стопанската дейност на дружеството и 

незабавно предоставя на надзорния орган информация за всички обстоятелства, 

които могат да имат значително въздействие върху SCE (член 40). 

 

Надзорният орган (член 39) контролира изпълнението на задълженията на 

управителния орган. Той самият не може да упражнява правомощието да 

управлява SCE. Надзорният орган не може да представлява SCE в отношенията с 

трети лица. Той представлява SCE в отношенията с управителния орган, или с 

неговите членове, по отношение на спорове или за сключване на договори. 

 

Членовете на Надзорния съвет се назначават и освобождават от Общото 

събрание. Уставът определя броя на членовете на надзорния орган или правилата 

за неговото определяне. Една държава-членка може да определи минимален и / 

или максимален брой. 

 

Надзорният орган може да изисква от управителния орган да предоставяне 

всякаква информация, която е необходима за упражняване на надзор (член 40). 

 

Що се отнася до едностепенната система, управителен орган (член 42) управлява 

SCE и го представлява в отношенията с трети лица и в съдебни производства. 

 

Броят на членовете на управителния орган или правилата за неговото 

определяне, се определят в устава на SCE. Въпреки това, държава-членка може да 

определи минимален и, когато е необходимо, максимален брой. Управителният 

орган, обаче, трябва да се състои най-малко от трима членове, когато участието 

на служителите се регулират в съответствие с Директива 2003/72/ЕО. Членовете 

на управителния орган, и, когато уставът предвижда, техните заместници, се 

назначават от общото събрание. 

 

Административният орган заседава най-малко веднъж на всеки три месеца, през 

интервали, определени в устава, за да се обсъди напредъкът и бъдещото 

развитие на стопанската дейност на дружеството, като когато е уместно се взема 

предвид, всякаква информация, свързана с предприятията, контролирани от SCE, 

която може значително да повлияе на хода на стопанската дейност на 
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дружеството (член 43). Членовете на органите на SCE органи се назначават за 

срок, определен в устава, който не превишават шест години (член 45). 

 

Когато правото да представлява SCE в отношенията с трети лица се предоставя на 

двама или повече членове, тези членове упражняват тази власт колективно, освен 

ако законът на държавата-членка, в която се намира адресът на управление на 

SCE не позволява на устава да осигури други възможности, като в тези случаи 

такава клауза може да бъде използвана при отношенията с трети лица (член 47). 

 

Действия, извършени от органите на SCE ще задължат SCE по отношение на трети 

лица, дори когато въпросните актове не са в съответствие с предмета на дейност 

на SCE, при условие че те не превишават правомощията, предоставени им от 

правото на държава-членка, в която SCE има адрес на управление или 

правомощията, които този закон позволява да се предоставят на тях. Държавите-

членки могат да предвидят, че SCE не е правно обвързано, когато действията 

попадат извън предмета на дейност на SCE, ако се докаже, че третото лице е 

знаело, че действието е извън този предмет или ако SCE при създалите се 

обстоятелства не е знаело за това; оповестяването на устава само по себе си, не е 

достатъчно доказателство за това (член 47.2). 

 

Ограниченията на правомощията на органите на SCE, които произтичат от устава 

или от решението на компетентните органи, може никога да не са в нарушение по 

отношение на трети лица, дори ако са били оповестени (член 47.3). 

 

Освен ако не е предвидено друго в регламента или в устава, член 50 определя и 

вътрешните правила относно кворума и вземането на решения в органите на SCE, 

както следва: 

- Кворум: най-малко половината от членовете с право на глас трябва да 

присъстват или са представени; 

- Вземане на решения: мнозинство от членовете с право на глас, присъстващи или 

представени. 

 

Там, където има липса на разпоредба в устава, председателят на всеки орган 

трябва да има решаващ глас в случай на равенство. Общото събрание решава 

въпросите, за които то единствено носи отговорност съгласно: 

- Регламента; 

- Законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището на SCE, 

прието по силата на Директива 2003/72/ЕО.  
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Освен това, Общото събрание взима решения по въпросите, за които Общото 

събрание на кооперацията носи отговорност съгласно законодателството на 

държавата-членка, в която се намира адресът на управление на SCE, или от 

законодателството на тази държава-членка или от Устава на SCE в съответствие с 

този закон (член 52). 

 

Организирането и провеждането на общите събрания както и процедурите за 

гласуване, се уреждат от нормите, приложими към кооперациите в държавата-

членка, в която се намира адресът на управление на SCE (член 53). Всеки член има 

право да говори и гласува в общото събрание по отношение на точките, които са 

включени в дневния ред (член 58). 

 

Всеки член на SCE има един глас, независимо от броя на дяловете, които 

притежава. Въпреки това, правилата могат да бъдат организирани по различен 

начин от националното законодателство (член 59).  

 

Общото събрание взема решение с мнозинство от действителните гласове на 

присъстващите или представени членове (член 61.2). Уставът определя 

изискванията за кворум и мнозинство, които се прилагат за общи събрания (чл. 

61.3). 

 

Разпределение на печалбата  

 

Без да се засягат задължителните разпоредби на националното законодателство, 

уставът трябва да предвижда правила за разпределение на печалбата за всяка 

финансова година (член 65). 

 

Когато има такава печалба, уставът трябва да изискват създаването на резерв 

чрез отчисления от печалбата преди всяко друго разпределение. До наличието на 

такава хипотеза, задължителният резерв е равен на капитала (30 000 €), сумата, 

предназначена за него не може да бъде по-малко от 15% от печалбата за 

финансовата година, след приспадане на загуби от минали периоди (член 65.2). 

 

Уставът може да предвижда изплащане на дивидент на членовете 

пропорционално на техните взаимоотношения с SCE, или услугите, които те са му 

предоставили (член 66). 

 

Член 67 гласи, че крайната стойност на печалбата след отчисленията за 

задължителния резерв с каквито и да било суми за изплащане на дивиденти и за 
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покриване на загуби от минали периоди и добавянето на всякакви прехвърлени 

излишъци и на каквито и да било суми, изтеглени от резервите, представлява 

наличната за разпределение печалба. 

 

Общото събрание, което взима под внимание сметките за финансовата година 

може да разпредели излишъка по реда и съотношенията, предвидени в устава, и 

по-конкретно: да ги прехвърля за бъдещи плащания; да ги прехвърля към правен 

или задължителен резервен фонд; да осигури възвръщаемост на внесения 

капитал и на квази-капитал, като плащането се извършва в брой или чрез дялове. 

 

Уставът може също така да забранява всякакво разпределяне. 

 

Одити 

 

Задължителният одит на годишните счетоводни отчети на SCE и неговите 

консолидирани отчети ако има такива, се извършват от едно или повече лица, 

оправомощени да го направят в държавата-членка, в която SCE има адрес на 

управление в съответствие с мерките, приети в тази държава, в съответствие с 

директиви 84/253/ЕИО и 89/48/ЕИО (член 70). 

 

Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност и сходни  

 

Що се отнася до прекратяване, ликвидация, несъстоятелност, прекратяване на 

плащанията и други аналогични процедури, които могат да повлияят на SCE, 

приложимите разпоредби са тези, които се прилагат към кооперация, учредена в 

съответствие със законодателството на държавата-членка, в която се намира 

адресът на управление, включително и с разпоредби, свързани с вземането на 

решения от общото събрание (член 72). 

 

Едно SCE може да бъде прекратено чрез: 

- решение на общото събрание, по-специално, когато срокът, определен в 

правилата е изтекъл или ако записаният капитал е паднал под минималния 

капитал, предвиден в правилата или; 

- съда, например когато адресът на управление е прехвърлен извън ЕИП. 

 

Участие на работниците: Директива 2003/72/EО  

 

Разпоредбите на Директива 2003/72/ЕО възпроизвеждат текстовете на Директива 

2001/86/ЕО за кооперациите.  
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SCE не може да бъде регистрирано, освен ако не е било сключено споразумение 

относно условията за участие на служителите в съответствие с член 4, или е било 

взето решение в съответствие с член 3.6 (разчита се на националните правила 

относно правото на информация и консултиране), или ако срокът за преговори по 

член 5 е изтекъл без да бъде сключено споразумение (член 7).  

 

Когато се изготвя план за създаването на SE от управителните или 

административните органи на участващите дружества, се създава специален 

орган за преговори (СОП) представляващ служителите в участващите дружества и 

съответните дъщерни дружества или клонове, като се взема предвид също 

състава на участващите дружества по пропорционален начин (член 3). 

 

Специалният орган за преговори и компетентните органи на участващите 

дружества определят чрез писмено споразумение условията за участие на 

работниците и служителите в SCE (член 3.3) и определят всички елементи, 

посочени в член 4. 

 

Споразумението следва да създаде представителен орган с функция за 

информиране и консултиране на служителите на SCE. Вместо това тяло страните 

могат да решат да създадат една или повече процедури за информация и 

консултации и да определя условията за прилагане на тези процедури. 

 

Специалният орган за преговори може да реши с мнозинство да не започва 

преговори или да прекрати вече започнали преговори, и да разчита на правилата 

за информиране и консултиране на служителите, които са валидни за държавите-

членки, където SCE има служители (член 3.6). 

 

Компетентните органи на участващите лица и специалния орган за преговори 

преговарят в дух на сътрудничество с оглед постигане на споразумение за 

условията за участие на служителите в SCE (член 4.1). Компетентният орган на SCE 

и представителният орган работят заедно в дух на сътрудничество при зачитане 

на взаимните им права и задължения. Същото се отнася за сътрудничеството 

между надзорния или административния орган на SCE и представителите на 

служителите във връзка с процедура за информиране и консултиране на 

служителите (член 11). 
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2. SE И SCE В ЕВРОПА: ОБЩ ПРЕГЛЕД 

 

A. ЕВРОПЕЙКОТО ДРУЖЕСТВО 

 

Съгласно член 14 от Регламент 2157/01, известие за регистрация на SE и неговото 

заличаване се публикува за информация в Официалния вестник на Европейския 

съюз, с посочване на име, номер, дата и място на регистрация на SE, датата и 

мястото на публикуване и заглавието на публикацията, адресът на управление на 

SE и сектора му на дейност. 

 

При липсата на централен Европейския регистър, интересен източник на данни за 

SE е базата данни за европейски компании (ECDB)7 на Европейския синдикален 

институт (ETUI)8. Тази база данни събира информация от националните регистри и 

от приложението към Официалния вестник на Европейския съюз (TED). 

 

Според базата данни за европейски компании на ETUI към 20-ти ноември 2015 са 

налични там са 2453 създадени фирми и 18 планирани фирми. 

 

Що се отнася до прилагането на SE, интересен анализ е този, направен през 2014 

г. от Синдикалния институт9.  

 

Този документ посочва, че в следствие от въвеждането на Устава на SE броят на 

новите дружества, се увеличава значително (с експоненциални темпове на 

растеж)10. Въпреки това, следва да се отбележи, че броят на реалните SE, е доста 

нисък, като се има предвид, че повечето от новите дружества са без или с няколко 

служители или те не извършват определена дейност. Така че само по-малко от 

една седма от регистрираните европейски дружества могат да бъде окачествени 

като "нормални европейски дружества" (с повече от пет служители и с бизнес 

дейности). 

 

Преглед на географското разположение на SE, се установява, че те се намират в 

25 от 30-те страни на Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

                                                 
7 http://www.worker-participation.eu/European-Company-SE/SE-Database-ECDB 
8 Европейския синдикален институт. 
9 Преглед на текущото състояние на основаването на SE в ЕС, под редакцията на Андерс 

Карлсон, Мелинда Келемен и Майкъл с подкрепата на Европейската мрежа за ЕД, 

http://www.worker-participation.eu/European-Company-SE/Facts-Figures  
10 В началото, скоростта на създаване на SE беше доста ниска (поради недоверието към напълно 

нов вид фирма и тъй като прилагането на директивата за SE в редица държави-членки се забави). 

Въпреки това, през 2008 г. броят на регистрираните нови SE се е удвоил от 88 (2007 г.) до 174 

нови европейски дружества, а през 2011 г.  са създадени 362 нови европейски дружества.. 

http://www.worker-participation.eu/European-Company-SE/Facts-Figures
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Въпреки това, разпределението не изглежда хомогенно, тъй като 70% от тях са 

регистрирани в Чехия. Въпреки това тук причината е установена във факта, че в 

Чехия е често срещана практика да се създават компании без наети лица, които 

да бъдат продадени на клиентите, които желаят да стартират бизнеса си бързо. 

Като се вземат предвид само броя на "нормалните SE" данните показват, че 

Германия е дом на почти половината от установените SE (138), следвана от Чехия 

(66), Франция (13) и Холандия (13). 

 

Що се отнася до секторите, в които те са активни, се оказва, че повече от 

половината от SE са създадени в сектора на услугите, най-вече в рамките на 

финансовите и търговски услуги. Значителен брой от европейските дружества 

също могат да бъдат намерени в металообработващите и химическите сектори. 

 
Секторите, в които нормални европейски дружества са създадени – Проучване на ETUI 

 

 

Както е описано по-горе, структурата на SE може да има дуалистична или 

монистична структура. Повечето от съществуващите SE (81%) има дуалистична 

структура с Управителен съвет и Надзорен съвет. Тази високи стойности могат да 

се обяснят с факта, че в страните, където SE, са регистрирани най-много (по-

специално Германия и Чехия), националното законодателство налага двустепенна 

система за акционерните дружества.  
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Що се отнася до формите на създаване, член 2 от Регламент 2157/2001 показва 

четири начина за създаване на SE: сливане, холдинг, дъщерно дружество и 

преобразуване. На практика, 78% от европейските дружества са създадени чрез 

дъщерно дружество (главно от друг SE), 8% от преобразуване, 4% от сливане и 

само 1% от създаване на нов холдинг. За 9% от европейските дружества начинът 

на създаване е неизвестен. 

 

Това изглежда да е следствие от практиката на създаване на празно SE с цел 

продажба като "готово" дружество, готово за наемане на служители и използване 

от клиенти.  

 

Тази практика е опасна и може да бъде източник на безпокойство за участие на 

служителите, тъй като правото на информация, консултиране и участие са 

гарантирани само в момента на основаването на европейски дружества. Поради 

това е трудно да се преговарят правата на работниците в по-късен етап, когато 

компанията вече е набрала своите служители.                                                                                             

 

SE не може да се регистрира ако не е сключено споразумение относно условията 

за участие на служителите (член 12.2 от Устава на SE). Това означава, че 

споразумението или прилагането на стандартните правила между 

представителите на работниците и управлението е задължително условие за 

създаване на ЕД. 

 

Данни от ECDB показват, че Специализираният орган за преговори (СОП) не е бил 

създаван в по-голямата част на SE. Основната причина за този нисък брой е, че 

повечето от SE са създадени чрез дъщерно SE, което по дефиниция няма 

служители в момента на основаването си, като по този начин липсва възможност 

за образуване на СОП. 

 

Положителни стимули за избора на SE 

 

Според доклад на ЕК за прилагането на Регламент на Съвета 2157/2001  от 8 

октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE), основните 

движещи сили и тенденции на SE могат да бъдат обобщени, както следва. 
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1) Европейски имидж 

 

В определени сектори Европейският етикет се счита за по-продаваем от 

националния. Той се счита предимство, особено за фирми в малките страни, и се 

използва, за да се проникне на пазара на други държави-членки, без да се налага 

да се създават дъщерни дружества в чужбина. 

 

Въпреки това, в много случаи (особено в националните ориентирани пазари) 

националните форми са все още най-доброто решение за една компания. 

 

2) Наднационален характер 

 

Моделът на SE позволява осъществяването на транснационални дейности, по-

специално трансграничните сливания или структурни промени в една група. В 

този смисъл, този модел помага да се избегне чувството за национално 

"поражение" на ръководството и персонала в абсорбираното дружеството или 

предишни дъщерните дружества. 

 

3) Възможност за преместване на адреса на управление 

 

SE е единствената форма на фирмата, която позволява на компаниите да 

прехвърлят седалището си в държава-членка без закриване. 

 

4) Реорганизация и опростяване 

 

SE позволява компаниите да реорганизират своята европейска групова-структура 

и да работят с една единствена компания, вместо посредством мрежа от 

дъщерни дружества. Предимствата са, например, наличието само на един 

Надзорен съвет и по-лесно спазването на капиталовите изисквания. 

 

Отрицателни стимули за неизбиране на SE11 

 

1) Липса на опит, отнема време и сложни процедури, правна несигурност 

 

2) Недостатъчни знания за SE 

 

                                                 
11 Според доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета. Прилагане на Регламент 

2157/2001 на Съвета към 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (ЕД) 

(17.11.2010 г.) стр. 4-8. 
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Управлението често трябва да обясни естеството и характеристиките на SE за 

бизнес партньори и служители. Формата на SE все още не е добре известна. 

 

3) Ангажиране на служителите 

 

Докладът на SE показва, че участниците в Управителния съвет считат 

процедурите за участие на служители за сложни и отнемащи време. Освен 

това, на изискването, регистрация на SE да не може да бъде направена преди 

приключването на преговорите за участие на служителите, се гледа като на 

момент на забавяне, по-специално за дружествата, регистрирани на борсата, 

за които сигурността на процедурите и сроковете за регистрация е от 

решаващо значение. 

 

4) Тежки трансгранични изисквания 

 

По-специално изискването за фирми, които са SE, да имат дъщерно 

дружество или клон в друга държава-членка на най-малко две години преди 

създаването SE. 

 

5) Множество препратки към националното законодателство 

 

Уставът на SE не предвижда единна форма за SE в рамките на ЕС, а по-скоро 

27 различни видове европейски дружества. Сред многото препратки към 

националното законодателство, чл. 9 (2) от Регламента се отнася до 

"разпоредбите на закони в държавите-членки специално за ЕД трябва да са в 

съответствие с директивите, приложими за акционерните дружества [...]". 

Това означава, че "колкото по-голям е броят на възможностите, предоставени 

от тези директиви на държавата-членка, толкова по-големи са възможните 

различия от една държава в друга при функционирането на SE"12. 

 

6) Ограничени методи на създаване 

 

В член 2 от Устава на SE не се споменава за възможността за създаване на SE 

директно от частни дружества с ограничена отговорност с помощта на 

трансгранично сливане или преобразуване. 

 

7) Високи изисквания за минимален капитал 

                                                 
12 Л. Чериони, Устав на европейското дружество (ЕД) и на Устава на Европейското 

кооперативно дружество (ЕКД): сравнение между две нови наднационални стимули, по време на 

европейския правен форум: Форум IURIS Communis Europae, 2004 г., стр. 301. 
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8) Адрес на управление и седалище в една и съща държава-членка 

 

Принципът на действителното седалище е труден за прилагане на практика в 

един модерен свят, където местоположението на централата на 

международна компания, мястото, където се вземат стратегически решения, 

не е лесно да се определи. Освен това възможността да се разделят на 

адресът на управление и седалището на SE може да го превърне в атрактивен 

инструмент за опростяване на структурата на групата. 

 

От приемането на Устава на SE са настъпили значимите събития, които са 

променили подхода към въпроса за седалището на фирмите. По-специално, 

съдебната практика на Съда на Европейския съюз е отворил пътя за приемане 

на принципа на разделение на адреса на управление и седалището в 

Европейския съюз. 

 

9) Липса на яснота относно ангажирането на служителите 

 

Уставът на SE не съдържа ясно правило за това дали едно празно SE може да 

бъде регистрирано или не, при положение, че не са налице преговори за 

участие на заетите лица като нито SE, нито участващите компании имат 

служители в момента на създаване на SE. Това е валидно и за дъщерните 

дружества, тъй като механизмите за осигуряване на правата на работниците 

са гарантирани само в момента на основаването на SE. 

 

B. ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО 

 

Що се отнася до Европейското кооперативно дружество, от ЕK са предоставени 

интересни данни в документ "Проучване относно прилагането на Регламент 

1435/2003 относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)"13, а 

към 2014 г. в "Доклад за преразглеждане на европейските кооперативни 

дружества", проведени в контекста на проекта на SCE 14. 

 

Според изследване на ЕК, към май 2010 г. има 17 създадени SCE и 7 планирани 

SCE. 

 

                                                 
13 http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:NB0414182:EN. Изследването е проведено от 

Кооперации Европа, EURICSE и Център EKAI в качеството си на изпълнители на Европейската 

комисия.  
14  http://scer.eu/download-research-and-materials/download-research-and-materials 
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В Официалния вестник на ЕС някои SCE (две от 17) не се показват изобщо; осем се 

появяват отбелязани като SE; други 3 са маркирани като EEIG; само четири са 

отбелязани кат SCE. Фактът, че ОВ на ЕС пропуска много европейски дружества е 

казус, който други изследователи вече са установили, по време на преглед на 

изпълнението на Регламента за SE. Това е въпрос, който се нуждае от специално 

внимание и по отношение на конкретна препоръка на Комисията. 

 

От 8 май 2010 г. са създадени 17 SCE. Италия е страната с повече регистрирани 

SCE, което е в съответствие с факта, че Италия е страна, в която кооперациите са 

добре разработени и насърчавани от държавата по силата на чл. 45 от 

италианската конституция. Липсата на националното законодателство за 

изпълнението не е отблъснала хората в Италия да създават SCE. Словакия е на 

второ място с три регистрирани SCE. Белгия и Унгария са на следващо място. В 21 

страни (19 държавите-членки и една страна от ЕИП) не са били създадени SCE. 

 

Що се отнася до 14-те SCE, за които има налични данни в това отношение, всички 

от тях са създадени ех novo (или ех nihilo) в съответствие с първото, второто и 

третото тире на чл. 2, ал. 1, Регламента за SCE. 

 

Проектът "Преглед на европейските кооперативни дружества (ПКЕР)" 

представлява още един отличен източник за анализ на изпълнението на SCE. 

 

Това е от особено значение, тъй като в него участват няколко ЕКД, които описват 

конкретния им опит в управлението на тази форма на кооперация. 

 

Резултатът на този преглед е база данни с 45 SCE, в рамките на който 10 имат 

коректни бизнес дейности. Другите не са активни все още или не са бизнес-

ориентирани. 
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Положителни стимули за избора на SCE15 

 

1) Възможност за прехвърляне на адреса на управление 

 

2) По-лесни трансгранични сливания и дейности (наднационален характер) 

 

SCE улеснява изпълнението на дейности на европейско ниво, а също така и 

насърчава ноу-хау, иновации и екипната работа. 

 

3) Маркетингова стойност 

 

Едно SCE дава предимства по отношение на видимост и отчетност на 

европейско ниво. Това позволява запознаването с определени добри 

практики от други европейски организации и позволява достъпа до 

конкретни европейски проекти.. 

 

4) По-голяма възможност за създаване 

 

SCE може да бъде създадено не само посредством реорганизация или чрез 

преструктуриране, но и директно чрез основаването на ново дружество. 

 

5) Повече гъвкавост на устава 

 

Едно сравнение между Регламент 2157/20021 и Регламент 1435/2003 

показва, че вторият предлага по-добро съответствие на над-националност и 

гъвкавост в сравнение с Регламента за SE. 

Например, чл. 4 и чл. 64 от Регламента за SCE дава много възможност на 

Статута за регулиране на дяловете, в обратния случай виж чл. 5 от Регламента 

за ЕД. 

 

6) Разходи и управление  

 

Наличието на една единна структура намалява драстично административната 

работа. Освен това, тя позволява да се спестят пари от гледна точка на 

покупката на материали, като само една компания прави поръчките. 

                                                 
15 Въз основа на "Проучване относно прилагането на Регламент 1435/2003 относно устава на 

Европейското кооперативно дружество (SCE)" и от интервюираните SCE в "Прегледа на 

европейските кооперативни дружества (ПКЕР)”. 
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Експертизата на компаниите-членки с тяхната различна специализация може 

да бъде интегрирана чрез кооперацията при получаване на средства от 

банките. 

Уставът на SCE позволява искането на финансиране в различни европейски 

държави, а не само в държавите-членки. 

 

Отрицателни стимули за неизбиране 16 

 

1) Липса на опит, отнема време и сложни процедури, правна несигурност 

 

Някои примери включват трудностите при разбирането на 

административните пътеки, които трябва да се следват на национално ниво; 

обединяването на  компании с различни структури; финансови и 

икономически затруднения при физическата организация на срещи. 

 

2) Недостатъчни знания за SCE 

 

Административните органи не знаят как да регистрират тази нова структура в 

техните бази данни. 

Клиенти и доставчици са скептични към членство в SCE като членове, може 

би, защото те не знаят устава. 

Същите предприятия са скептични към тази нова форма на коопериране и 

създават пречки в при създаването им. 

 

3) Множество препратки към националното законодателство 

 

Въпреки че Регламента за SCE дава повече регулаторна власт на уставът на 

дружеството, препратките към националното законодателство са все още 

широки.  

SCE не е хармонизирана организационна форма, но по форма наподобява 

компания съгласно съответния национален правен ред на държавата-членка. 

Това е причина за безпокойство не само поради липсата на ясна и добре 

определена SCE, но и защото тази ситуация може да даде тласък на т.нар. 

надпревара към дъното в националните правни системи. 

 

4) Липса на необходимост и малък мащаб на кооперативни дейности и 

ограничени трансгранични операции 

                                                 
16 Въз основа на "Проучване относно прилагането на регламент 1435/2003 относно устава на 

Европейското кооперативно дружество (SCE)" и от интервюираните SCE в "Прегледа на 

европейските кооперативни дружества (SCEr) ". 
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УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В SE И SCE 

 

Участието на служителите се регулира от Директива 2001/86/ЕO, която гарантира 

правото на служителите да участват в процеса по вземане на решения за 

компанията. Системата се основава на преговорите на участващите страни, 

въпреки че първоначалният план е да се създаде единна система за 

представителство. Участието на служителите се определя като "всеки механизъм, 

включително информация, консултиране и участие, чрез който представителите 

на служителите могат да упражняват влияние върху решенията, които се вземат в 

рамките на компанията" (чл.2 (з) Директива 2001/86/ЕO). 

 

Условие за регистрация на европейското дружество е постигането на 

споразумение относно участието на служителите. В случай че не е възможно 

постигането на това споразумение, така наречените Стандартни правила се 

прилагат (определени от държавата-членка в съответствие с разпоредбите, 

посочени в приложението на директивата). 

 

Управлението трябва да договори споразумение със "специалния орган за 

преговори" (СОП), съставен от представители на работниците в съответствие със 

специфичните географски и пропорционални критерии. 

 

Чл. 3 от Директивата гласи, че "при избирането или назначаването на членовете 

на специалния орган за преговори, трябва да се гарантира:  

 

(i), че тези членове се избират или определят пропорционално на броя на 

служителите, наети във всяка държава-членка от участващите дружества и 

съответните дъщерни дружества или клонове, чрез разпределяне по 

отношение на дадена държава-членка на едно място за част от 

служителите, наети в тази държава членка, което се равнява на 10%, или за 

част от него, от броя на наетите служители от участващите дружества и 

съответните дъщерни дружества или клонове във всички държави-членки, 

взети заедно; 

 

(ii), че в случай на SE, образувано чрез сливане, има такива допълнителни 

членове от всяка държава-членка, които са необходими, за да се гарантира, че 

специалният орган за преговори включва най-малко един представител от 

всяко участващо дружество, което е регистрирано и има служители в тази 

държава-членка и което се предполага, ще престане да съществува като 

отделно юридическо лице след регистрацията на SE, доколкото: 
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- Броят на допълнителните членове не надхвърля 20% от броя на членовете, 

определени по силата на точка (i), и 

- Съставът на специалния орган за преговори не води до двойно 

представителство на съответните служители. 

Ако броят на тези дружества е по-висок от броя на допълнителните свободни 

места в съответствие с първия подпараграф, тези допълнителни места се 

разпределят за фирми в различни държави-членки по низходящ ред на броя на 

заетите лица в тях. 

 

Държавите-членки определят метода, който се използва за избиране или 

назначаване на членовете на специалния орган за преговори, които трябва да 

бъдат избрани или определени на тяхна територия. Те трябва да 

предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че, доколкото е 

възможно, в тези членове се включват най-малко един представител на всяко 

участващо дружество, което има служители в съответната държава-членка. 

Тези мерки не трябва да водят до увеличаване на общия брой на членовете". 

 

Резултатът от тези преговори е напълно безплатен, което означава, че 

ръководството и представителите на служителите могат да създадат всякакъв вид 

механизъм, който се счита за адекватен при постигане на участие на служителите. 

Въпреки това, когато SE (или SCE) е създадена с помощта на преобразуване, 

споразумението трябва да предвижда поне същото ниво на участието на 

служителите във всички елементи, като тези, които съществуват в рамките на 

компанията, която се преобразува в SE (чл. 4.4 Директива за SE). 

 

Споразумението трябва да се определи точно правата на участие на работниците 

и правата на представителите на служителите. По принцип първата чернова 

версия на споразумението се изготвя от ръководството, а последващите 

преговорите са базирани на него17. 

 

Един от проблемите, засягащи СОП, който възниква от практиката, е липсата на 

подходящи знания за различните системи за индустриални отношения или 

липсата на взаимно доверие между членовете. В резултат на това, повечето от 

споразуменията за SE повтарят списъка на правата за информиране и 

консултиране, съдържащи се в стандартните правила18. 

 

                                                 
17 Дж. Кремерс, М. Столт, С. Витолс, Десетгодишен опит с Европейското дружество, ЕСИ, 2013 г., 

стр. 168. 
18 Същият автор 
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Както е описано в книгата "Десетгодишен опит с Европейското дружество" (стр. 

175), 

 

Работният съвет на SE 

 

"Естественият" резултат от преговорите е определението за мерките за участие на 

служителите посредством Работния съвет на ЕД. 

 

Споразумението за SE обикновено съдържа подробни разпоредби за структурата 

на съвета, за провеждането на срещите, колко заседания на година, съответните 

документи. 

 

Член на съвета може да бъде избран от служителите или назначен от 

националните представителни органи. 

 

Информиране и консултиране от страна на ръководството на SE е ключовата 

функция на Работния съвет на SE. Обикновено два вида процедури са 

регламентирани: една за обикновена информация, една за извънредни 

обстоятелства. 

 

Представяне на ниво управление 

 

Участието на служителите може да бъде гарантирано и чрез представителство на 

ниво управление. Това означава, че представителите на работниците сядат в 

управителния или надзорния съвет. Това е ключов фактор на директивата, защото 

тя въвежда конкретна форма на участие във вземането на решения на 

предприятието. 

 

В някои случаи, когато служителите не разполагат с място на ниво управление, 

Работният съвет на SE получава разширени права за информация19. 

 

Дали модел на участие на работниците в надзорния съвет е предвиден е ключов 

въпрос в момента на основаването на SE. Решаващ в това отношение е моделът, 

приет в предшестващата Европейското дружество компания20. 

 

                                                 
19 Дж. Кремерс, М. Столт, С. Витолс, Десетгодишен опит с Европейското дружество, ЕСИ, 2013 г., 

стр. 179. 
20 Дж. Кремерс, М. Столт, С. Витолс, Десетгодишен опит с Европейското дружество, ЕСИ, 2013 г., 

стр. 221. 
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Що се отнася до състава на надзорния съвет, обикновено една трета от членовете 

са представители на служителите или местата са равномерно разпределени 

между служителите. 

 

В повечето случаи само членовете на Работния съвет на SE могат да участват в 

съветите, но това може да се реши по различен начин. 

 

Процедури вместо представителен орган  

 

В другия случай, преговарящите могат да се споразумеят за създаването на 

специални процедури за участието на работниците вместо на постоянен 

представителен орган (чл. 4 (е) от Директивата). 

 

Национално законодателство 

 

СОП може да реши с мнозинство (две трети от членовете, представляващи най-

малко две трети от служителите, включително гласовете на членовете, 

представляващи служителите в най-малко две държави-членки) да не започва 

преговори или да прекрати вече започнали преговори, и да разчитат на правилата 

за информиране и консултиране на служителите в сила в държавата-членка, 

където SE има служители (чл. 3.6 от Директивата). 

 

Стандартни правила 

 

Ако преговарящите се съгласят, или ако преговорите не спазват заложеното 

времево ограничение (шест месеца), Стандартните правила се прилагат (чл. 7.1 от 

Директивата). 

 

В последния пример, прилагането на Стандартните правила не е автоматично, а 

се посочват други условия: 

- Компетентният орган на всяко от участващите дружества да реши да приеме 

прилагането на стандартните правила по отношение на SE и така да продължи с 

регистрирането на SE; 

- СОП не е взел решението, предвидено в чл. 3.6 (да не се стартират или прекратят 

преговорите). 

 

Стандартни правила за гарантиране на участието на работниците на са 

определени от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на 

приложението към директивата. 
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Европейското кооперативно дружество  

 

Както бе споменато по-горе, изискванията SCE за участие на служителите 

(Директива 2003/72/ЕО) проследяват Директивата за ЕД (2001/86/ЕО). 

Поради тази причина, съображенията, изразени по отношение на SE могат да 

бъдат приложени и за SCE. 
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3. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТНИЦИТЕ 

 

Правната рамка на ЕС за участието на служителите е по-широка от това, което е 

посочено за SE и SCE. 

 

Освен законодателството, свързано с SE и SCE, ЕС е изготвил няколко нормативни 

актове, за да се гарантира участието на служителите в най-важните решения на 

предприятията. Идеята е да се насърчи нов модел на корпоративно управление: 

чрез по-голямо участие на служители и други заинтересовани страни, за по-

голяма социална интеграция и интегрирано развитие на цялото общество. 

 

По-задълбоченото участие на работниците има положително въздействие върху 

развитието на една добра работна обстановка и допринася за намаляване на 

проблемите между служителите, допринасяйки в същото време за подобряване 

на резултатите на дружеството. 

 

Информирането и консултирането влияе върху социалния диалог по начин, който 

повишава приобщаващия подход, в отговор на нуждата от промяна и иновации. 

В тази област е възможно да се намерят няколко разпоредби на международно, 

европейско и национално ниво. 

 

Тези права са признати на международно ниво в член 21 от Европейската 

социална харта (Съвет на Европа), където се твърди, че "Работниците имат право 

да бъдат информирани и консултирани в рамките на предприятието". 

 

На ниво Европейски съюз тези права са признати в Хартата на Общността за 

основните социални права (1989), както и в Хартата на основните права на 

Европейския съюз (2000 г.), където се казва (член 27), че "на работниците или 

техните представители трябва да бъде гарантирано информирането и 

консултирането на съответните нива, в разумни срокове, в случаите и при 

условията, предвидени от законодателството на Съюза и на националните 

законодателства и практики ". 

 

Въпреки, че са признати в Хартата на основните социални права на Общността, 

подходящо правно основание за информиране и консултиране е въведено едва с 

Договора от Амстердам през 1998 г., който включва Споразумението за 

социалната политика като част от текста на договора. Правното основание в 

днешно време е представено в член 151 и член 153 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), където са дадени правомощия  на 
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Съвета и на Европейския парламент да действа. По-специално, член 153 от ДФЕС 

е особено интересен, защото той представлява правното основание за действия 

на европейско ниво, възлагайки на Парламента и на Съвета да приемане на 

мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите-

членки; и директиви, определящи минимални изисквания за постепенно 

въвеждане. 

 

През годините, европейските институции, са изготвили множество директиви за 

прилагане на новия подход, базиран на участието на служителите в живота на 

предприятието и на социалния диалог. Разбира се, Европейската интервенцията е 

с широк обхват, но, като цяло, законодателството относно сектора се счита за 

разединено и несистематизирано. 

 

Единна разбивка на правната рамка не е възможна и затова описанието трябва да 

разделя целия обект на три различни групи. 

 

Първа група от директиви засяга участието на служителите във връзка с някои 

ситуации, които често са отражение на вътрешния пазар. По-специално тази група 

от директиви се занимава с правото на работниците да бъдат информирани и 

консултирани на национално ниво по редица важни въпроси, свързани с 

икономическите резултати на компанията, финансова стабилност и бъдещите 

планове за развитие, които биха могли да повлияят на заетостта. 

 

Първата група от директиви включва: 

- Директива 75/129/ЕИО относно колективните уволнения, изменена с Директиви 

92/56/ЕИО и 98/59/ЕО, при които работодателите трябва да преговарят с 

работниците в случай на масово съкращение, с цел да се идентифицират 

начини и средства за избягване на колективните уволнения или намаляване на 

броя на засегнатите работници и смекчаване на последиците от това. 

Директивата предвижда също процедура за нотификация за публичните 

органи; 

- Директива 2001/23/ЕО относно гарантирането на правата на служителите в 

случай на прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от 

предприятия или стопански дейности (консолидиране на Директиви 

77/187/ЕИО и 98/50/ЕС), при които работниците трябва, да бъдат 

информирани за причините за такова прехвърляне и на неговите последици; 

Той също така съдържа съществени разпоредби за запазване на работните 

места и правата на служителите в случай на прехвърляне; 
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- Директива 2002/14/ЕО, която създава обща рамка за информиране и 

консултиране на служителите в Европейската общност, която определя 

минимални процесуални стандарти за защита на правото на работниците да 

бъдат информирани и консултирани относно положението в икономиката и 

заетостта, засягаща тяхното работно място. 

 

Втората група обхваща транснационалното измерение и адресира различни 

въпроси, свързани с трансгранични дружества, предвиждащи форма за 

представляване на работниците: 

- Директива 94/45/ЕО (за изменение на директиви  97/74/ЕО и 2006/109/ЕО) 

относно създаването на европейски работен съвет или на процедура в 

предприятия, създадени на ниво общност и групи предприятия, създадени на 

ниво общност за целите на информиране и консултиране на служителите. 

Директивата се прилага за всички фирми с 1000 или повече работници, и най-

малко по 150 работници и служители във всяка от две или повече държави-

членки на ЕС. Създаването на Работния Съвет може да се направи въз основа 

на споразумение между централното управление и специалната група за 

преговори. 

 

Централното управление: 

- Е отговорно за създаването на условия и средства, необходими за 

изграждането на европейски работен съвет или на процедура за 

информиране и консултиране; 

- Инициира преговорите по своя собствена инициатива или по писмено 

искане на най-малко 100 работници и служители или техни представители 

в най-малко две предприятия или клонове в най-малко две държави-

членки. 

 

Тази директива е отменена с Директива 2009/38/ЕО, считано от 06 юни, 2011 г., 

когато последният влезе в сила. Споменатият акт осигурява модернизация на 

сектора с цел да се укрепи съществуващите права: тя има за цел да се гарантира 

ефективността на транснационално информиране и консултиране относно 

правата на служителите, за да се увеличи броят на европейските работни съвети и 

да се даде възможност на продължаващото функциониране на техните съставни 

споразумения. С тези разпоредби се цели да се засили правната сигурност за 

създаването и функционирането на европейските работни съвети. 

 

- Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане. 
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- Директива 2011/35/ЕО относно сливанията на дружества с ограничена 

отговорност. 

 

В третата група от директиви се установяват правила, приложими към ситуации с 

транснационален компонент, предоставяне на частични права за участие в 

корпоративното управление: 

- Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на 

Устава на европейското дружество по отношение на участието на служителите: 

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

2157/2001 на Съвета, е допълнен от директива за установяване на правила за 

участието на работниците във вземането на решения, отнасящи се до 

стратегическото развитие на компанията. Не само са информирани 

служителите и консултирани чрез орган, подобен на европейски работен 

съвет, но се предвижда и участие на работниците на управленско ниво, където 

тази форма на участие е била приложена в националните стартиращи 

компании, какъвто е случаят в националните системи на мнозина държави-

членки (т.нар. "преди-и-след"); 

- Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 година за допълване на Устава 

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

отношение на участието на заетите лица: Настоящата директива определя 

правила за механизмите, които се осигуряват за Европейските кооперативни 

дружества (ЕКД), с цел да се гарантира, че представителите на работниците и 

служителите могат да упражняват влияние върху управлението на 

предприятието. Кооперациите имат специфичен модел за управление въз основа 

на съвместна собственост, демократично участие и контрол от страна на 

членовете; 

- Директива 2005/56/ЕО относно трансграничните сливания на дружества с 

ограничена отговорност също така съдържа правила за определяне на режима на 

участието на служителите, които се прилагат към новосъздадената компания. 

 

В основата на рамката на ЕС може да бъде намерена в Директива на ЕС 

2002/14/ЕО, която определя минималните принципи, определения и мерки за 

информиране и консултиране на  служителите на ниво предприятие в рамките на 

всяка страна. Като се вземат предвид различните практики за индустриални 

отношения в държавите-членки, те се ползват със значителна гъвкавост при 

прилагането на ключови понятия на директивата (представители на служителите, 

работодателите, на работниците и служителите и т.н.) и при прилагането на 

режима за предоставяне на информация и консултации. Социалните партньори 

играят ключова роля при вземането на решения за тези договорености. 
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Информация и консултации са необходими относно:  

- Скорошното и вероятното развитие на предприятието или дейността на 

предприятието и икономическото положение;  

- Състоянието, структурата и вероятното развитие на заетостта в предприятието 

или ведомството и подготовката на предварителни мерки, по-специално, когато е 

налице заплаха за заетостта; 

- Решения, които могат да доведат до съществени промени в организацията на 

работата или в договорни отношения. 

 

За да се избегнат ненужни тежести върху малките и средните предприятия, 

директивата се прилага само за предприятия с персонал от минимум 50 

служители, или на организации с персонал от минимум 20 служители, в 

зависимост от избора, направен от държавата-членка21. 

 

Важно е да се спомене, че при текущото развитие в практиката е наблюдавано 

сключването на транснационални споразумения между предприятия (ТСП) между 

фирми и представители на работниците. Това е допълнение на фона на 

нарастващото международно измерение на организация на фирмата и 

нарастващото значение на корпоративната социална отговорност, включително и 

нови подходи към диалог между ръководството и служителите. В своята 

резолюция от 12 септември 2013 г. за трансгранично колективно договаряне и 

транснационален социален диалог, Парламентът прави предложение, в интерес 

на по-голяма правна сигурност и прозрачност Комисията да обърне внимание на 

необходимостта, за избор на европейска правна рамка за европейските ТСП, 

които ще включват клаузи, предназначени да гарантират, че сключването на ТСП 

няма да доведе до заобикаляне на националните колективни трудови договори22. 

 

СПИСЪК НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИТУАЦИИ 
 

Проектът EIforFM има за цел да насърчава дейности, предназначени да проучат и 

подготвят създаването на Европейско дружество (SE), или на Европейското 

кооперативно дружество (SCE) в сектора на услугите, и по-специално с участието 

на фирми, работещи активно в областта на фасилити мениджмънта (ФМ)  в 5-те 

участващи страни. 

 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=210 
22 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.6.html 
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Ето защо, след извършения анализ на законодателството на равнище ЕС относно 

SE, SCE и участието на работниците, е време да се съсредоточим върху 

положението в Италия, Испания, Гърция, Унгария и България с акцент върху 

сектора на Фасилити мениджмънта и върху участието на работниците във пазара 

на ФМ на национално ниво. 

 

Фасилити мениджмънт (ФМ) представлява "интеграция на процесите в една 

организация за поддържане и развитие на договорените услуги, които подкрепят 

и подобряват ефективността на основната дейност" (EN15221-1: 2006 Фасилити 

мениджмънт - Част 1: Термини и определения). 

 

Според IFMA (Международна асоциация за фасилити мениджмънт), фасилити 

мениджмънт представлява "практиката (система от знания, методи, инструменти) 

за координация на работното пространство / оборудване и работа с човешки 

ресурси и цялостната организация (цели-отговорност); той интегрира принципите 

на управление, управление на имоти, архитектура, психология и познаване на 

груповото поведението и инженеринг". 

 

С други думи, Фасилити мениджмънтът е интердисциплинарна област, посветена 

на координацията на работното пространство, инфраструктура, хората и 

организацията. Той представлява по-широк кръг от дейности, които са посочени 

като допълнителни функции (извън основните). Този сектор е обект на 

непрекъснати иновации и развитие, намиращ се под натиск да намали разходите 

и да добави стойност към основната дейност на организацията клиент в 

публичния или частния сектор. 

 

В началото на 70-те години на 20-ти век, две значими едновременни събития 

помогнаха за задаването на еволюционен ход на фасилити мениджмънта (ФМ) в 

Съединените американски щати:  

- Използването на независими, самостоятелни, разделящи екрани в офис средата 

постепенно отстъпват място на днешните сложни мебелни системи, по-известен 

като кабини (cubicles);  

- Въвеждането на компютри на работното място. 

 

През 1982 г. Дейвид Армстронг, един от основателите на FM институт, пише 

известната си статия, описваща основната добавена стойност на FM: интегриране 

на хора, процеси и пространство. 
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Фасилити мениджмънтът и секторът на услугите, е нараснал много от 90-те 

години на 20-ти век насам: предприятията имат нови нужди базирани от новите 

технологии и ограничения (управление на сградата, градинарство, компютри, 

интернет достъп, предотвратяване на пожари и други). 

 

Непрекъснатото нарастване на разходите за управление, необходимостта от 

използване не само на пространство при реализирането на бизнеса си, но и по-

широк обхват услуги за адаптиране на това пространство за нуждите на работата 

в офис, всичко това увеличава сложността на процес по управление на 

недвижими имоти го прави и по-скъп. 

 

Това принуждава компаниите да се сблъскват с проблема по преминаване от 

вътрешното управление (или най-малкото поддръжка и основни услуги) към 

управление от външни фирми и това създава нова професионална фигура: 

Фасилити мениджър. 

 

ФМ е не само възлагането на управлението на услугите на външен изпълнител, но 

също така е и един нов, по-напреднал метод за интегрирано управление на 

всички дейности, свързани с оптималното функциониране на сградата / 

недвижимия имот. 

 

A. ПАЗАР НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ  

 

ИТАЛИЯ 

 

Италианският пазар на ФМ е един от "развитите пазари" и през последните 

години изживява забележителна еволюция. Той все още се променя както от 

гледна точка на търсенето, така и от гледна точка на предлагането: културния 

растеж продължава и предлагането бързо се реорганизира, за да може адекватно 

да отговори на нуждите на клиентите. Въпреки че италианските фирми са 

предимно малки и средни предприятия, които харесват повече (по икономически 

и културни причини) традиционния подход към управлението и предоставянето 

на услуги свързани с фасилити мениджмънта, броят на компаниите, които 

избират модел създаден на базата на този в САЩ, се увеличава. 
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Състояние на ФМ в Италия.  

 

В Италия е широко разпространено определението за ФМ съгласно EN15221-1: 

„Интегриране на процесите в една организация, за поддържане и развитие на 

договорените услуги, които поддържат и подобряват ефективността на 

основната й дейност“. (EN15221-1: 2006 Фасилити мениджмънт - Част 1: 

Термини и определения). Често Интегрираният фасилити мениджмънт (ИФМ) се 

определя като "Общо обслужване", договор, който предполага, аутсорсинг на 

интегрираното управление на всички услуги по съоръжението от един доставчик.  

 

Фасилити услугите могат да бъдат групирани в 4 области:  

1. Услуги, свързани със сградата: поддръжка на системи, озеленяване, услуги 

по почистване, наблюдение, сигурност, управление на отпадъците 

2. Услуги, свързани с пространството: управление на пространството, 

премествания 

3. Услуги, свързани с хората: пощенски услуги, архиви, телекомуникационни, 

транспортни и логистични, приемни, репрографски, пътувания и кетъринг 

4. Управление на услугите: администрация, застраховка, управление на 

данъците и договорите с подизпълнители. 

 

Пазарът на ФМ в Италия: Търсене  

 

Наличието на функцията на фасилити мениджъра в италианските фирми се 

увеличава заедно с широкото разпространение на англосаксонския модел, 

благодарение на опита на чуждестранните мултинационални компании. 

Фасилити мениджъра (ФМ), може да бъде открит предимно в средни и големи по 

размер дружества, като в по-малките функцията му се разпределят между 

различните области на отговорност.  

 

В големи по размер компании фасилити мениджъра оглавява вътрешен отдел, 

съставен от около 50 души, или, по-често, управлява услугите по съоръжението 

отчасти с вътрешните ресурси на фирмата и частично от подизпълнители. Някои 

големи компании възлагат на подизпълнители изпълнението на всички задачи, 

запазвайки единствено длъжността на Фасилити мениджъра. 

 

Често фасилити мениджърът дели с отдел Търгове отговорността за покупките и 

процесите, свързани с фасилити мениджмънта: дори когато аутсорсингът е пълен, 

изборът чрез търг се извършва от Фасилити мениджъра, докато договарянето на 

крайната цена с бъдещия доставчик, а понякога също и окончателното решение 

се взима от отдел Търгове. Фасилити мениджъра често работи дълги години в 

областта на поддръжката или търговете, но същевременно се увеличава 



 

 

51 

 

51 Участие на служителите в предприятия за фасилити мениджмънт 

важността на образователните програми на университетско ниво, както и на 

курсовете за специализация, водени от професионалисти, които вече работят в 

сектора. 

 

Пазарът на фасилити мениджмънт в Италия: предлагане.  

 

Доставчиците на услуги по фасилити мениджмънт могат да бъдат подредени в 3 

групи: 

1. Доставчици на единични и множество услуги (най-многобройните): 

осигурява предоставянето на услуги и установява отношения с клиента, с 

цел към изпълнение на дадена задача. Те предлагат трудоемки услуги 

(като почистване например) и технологично интензивни услуги (като 

например поддръжка на специални системи)  

2. Доставчици на специфични услуги: специализират в доставката и 

управлението на една услуга или област от услуги (като дизайн и 

управление на пространството, управление на документи, управление на 

автомобилен парк, пътувания, кетъринг и т.н.). Тъй като са силно 

вертикално интегрирани, те са в състояние да обслужват клиента от 

първите фази на проектиране и планиране на услугата, през доставката, 

до контрола, измерването на изпълнението и отчетността на услугата. 

3. Глобалните аутсорсинг компании предоставят услуги в много различни 

области и установят връзка с клиента, насочена към споделяне на цели и 

резултати. Те предлагат управленски услуги, съответстващи на 

предварително  приетите стандарти за качество. Те управляват не само 

договори за Интегриран фасилити мениджмънт (IFM), но и единични 

услуги и договори за пакетни услуги.   

 

Глобалните аутсорсинг компании имат различен произход, те са: 

 Енергийни и технически компании, които разширяват своето портфолио, 

като  включват нови услуги и използват опита си за придобиване на 

управленски умения; 

 Отделяне на големи групи, които се местят от затворен пазар към 

конкурентен; 

 Чуждестранни мултинационални компании, които навлизат на 

италианския пазар чрез придобиване на местни фирми; 

 Консорциуми на малки местни предприятия със силно териториално 

присъствие, които разширяват своето портфолио към договори за IFM; 

 Големи фирми за управление на портфолио от недвижими имоти, които 

се включват в имота и предложение за фасилити мениджмънт; 
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 Строителни фирми, които допълват към предлаганите проектантски и 

инженерни услуги и последващи услуги за сградата след продажба или 

отдаване под наем. 

 

Размер на пазара на фасилити мениджмънт в Италия.  

 

Италианската икономика беше засегната от международната криза по-бързо от 

други, но някои очаквания за възстановяване бяха изпълнени през 2010 г. 

Равнището на безработица, което намалява през последните години, отново 

достигна висока стойност (44.3%, ISTAT 2014 г.). Според оценки на IFMA Италия, 

потенциалният пазар на фасилити мениджмънт в Италия през 2010 г. възлиза на 

около 42,8 милиарда € и работят около 272 000 души. Аутсорсинг пазарът (27,4 

милиарда €) възлиза на около 64% от потенциалния пазар. 

 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

Пазарът на фасилити мениджмънт в България е относително млад, но в същото 

време доста добре развит. Много известни международни компании за фасилити 

мениджмънт са създали филиали в тази страна, но в същото време, са създадени 

много местни фирми. Друго много силно влияние върху развитието на пазара на 

фасилити мениджмънт в България имат вътрешните екипи за фасилити 

мениджмънт в силните международни компании в областта на производството, 

финансовите и застрахователни услуги и т.н. В същото време, все още има много 

на инвеститори, на които следва да се представят предимствата на 

професионалния фасилити мениджмънт. 

 

Създаването на Българската асоциацията за фасилити мениджмънт (БГФМА) през 

2007 г. е естествен резултат от развитието на българския пазар за фасилити 

мениджмънт и в същото време на необходимостта от специалисти и 

ръководители във фасилити мениджмънта. Като доброволна организация и 

платформа на бизнеса с фасилити мениджмънт, БГФМА е важен двигател за 

устойчивото развитие на този бизнес. Много положителни резултати, свързани с 

повишаването на услугите за фасилити мениджмънт бяха постигнати през 

последните години, благодарение на инициативата и прякото участие на БГФМА, 

като например: 

 създаване на магистърски специалности в областта на фасилити мениджмънта 

в някои от българските университети; 

 включване на професията "Фасилити мениджър" в Националната 

класификация на професиите и длъжностите; 
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 създаване на Национална информационна система по отношение на 

компетенциите на работната ръка; 

 организация на много и различни курсове по професионално образование и 

обучение; 

 подкрепа за интеграцията на Европейския стандарт за фасилити мениджмънт 

EV 15221-(1-7) с ежедневните операции на фасилити мениджмънт компании и 

специалисти в страната и т.н. 

 

 

УНГАРИЯ 

 

Тази глава обобщава ситуацията на пазара на услуги за фасилити мениджмънт в 

Централна и Източна Европа на базата на изследване, публикувано от Reality 

Consult GmbH през 2014 г.23. 

 

Все по-взаимосвързаните икономики в Европа значително повишават интереса 

към международния подход към фасилити мениджмънта (ФМ). Пазарът за 

външно осигурени и интегрирано управлявани услуги за фасилити мениджмънт в 

Западна Европа, който е доста развит, днес е, доминиран от компании, които 

предлагат услугите си в много страни в Европа. Благодарение на източното 

разширяване на ЕС и на разширяването на Еврозоната, това развитие сега 

достигна и Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 

 

Към настоящия момент, националните пазари в Централна и Източна Европа 

(ЦИЕ), се характеризират с два много различни профила доставчици: местни 

компании за фасилити мениджмънт, които оперират само на собствения си пазар 

(често дори се ограничават до отделни региони на страната) и (Западния) 

базирани в Европа международни участници, които продължават експанзията си 

в региона на ЦИЕ. 

 

В периода между 2010 г. и 2014 г. се наблюдава значително развитие на пазара на 

доставчици на услуги в Централна и Източна Европа. Докато всички регионално 

активни фирми доставчици на услуги по фасилити мениджмънт през 2010 г. са 

наброявали общо 133 дъщерни дружества в региона през, този брой нараства 

повече от два пъти като достига 304 през 2014 г. Тази подобрена  пазарна 

динамика се появява в почти всички страни от ЦИЕ. 

 

                                                 
23 Пазарно проучване Фасилити мениджмънт в Централна и Източна Европа. Reality Consult 

GmbH. 2014 
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Въпреки това, аутсорснатите фасилити мениджмънт услуги, особено в по-слабо 

развитите страни, все още са под контрола на местните фирми, които извършват 

тези услуги на местно или регионално ниво. Дори там, където местните фирми за 

фасилити мениджмънт са добре ситуирани, традицията да наемат персонал, 

предоставящ технически или инфраструктурни услуги като почистване или 

почистване в рамките на компанията (самостоятелно извършвана от компанията 

услуга) са все още често срещани. В Унгария, делът на вътрешния фасилити 

мениджмънт е много по-висок, отколкото на аутсорснатия. Това може да се 

разглежда като индикатор. Нивото на аутсорсинга е все още ниско и собственият 

персонал, извършващ услуги по фасилити мениджмънт (самостоятелно 

изпълнение) е за предпочитане. Тъй като пазарите и професионалистите 

продължават да се развиват, може да се предположи, че външните услуги стават 

все по-важни. Фасилити мениджмънт в смисъла на предоставяне на услуги от 

специализирани фирми е все още млада индустрия в Унгария. Като цяло за 

региона на Централна Европа, а също така и в Унгария 39% от услугите се 

извършват от професионални доставчици на услуги за фасилити мениджмънт. 

 

 

ИСПАНИЯ  

 

Пазарът на фасилити мениджмънт в Испания се смята за развиващ се пазар. 

Първите услуги, които са въведени през втората половина на 80-те години са  

свързани с аутсорсинг на почистване и поддръжка, които десет години по-късно 

са последвани от договарянето от пакети с услуги". 

 

Като цяло, няма много доставчици на фасилити мениджмънт на испанския пазар 

като по-голямата част от услугите за фасилити мениджмънт са управлявани и 

осигурени вътрешно (с изключение на услугата по почистване, която е възложена 

външно в почти всички случаи). По-специално, големите фирми в Испания най-

вече включват фасилити мениджмънта в своите политики и стратегии, а висок 

процент от най-големите компании имат най-малко един служител, който 

отговаря за задачите по фасилити мениджмънт. Въпреки всичко, това не се 

отразява на малките и средни предприятия (МСП), сегмент, към който спадат 

кооперациите, Sociedades laborales и други фирми от социалната икономика. Тук 

фасилити мениджмънтът не се представлява ясно и точно от организациите, 

които го изпълняват холистично, а по-скоро е възможно да се идентифицират 

фирми, които предлагат специфични услуги, които са част от сектора на фасилити 

мениджмънта. 
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13% от кооперациите, представлявани от COCETA са ангажирани в предоставянето 

на услуги, които могат да бъдат включени в сектора на фасилити мениджмънта 

(ФМ). Това са предимно малки и средни предприятия с квалифицирани и 

професионални служители, които предоставят широк спектър от услуги, които 

могат да се считат за част от сектора на фасилити мениджмънта. Подобни изводи 

могат да бъдат направени за sociedades laborales. Те разполагат с голям 

потенциал обаче, тъй като могат да  обединят усилията (съвместни предприятия) 

и да предоставят фасилити мениджмънт услуги, необходими на дружеството. По 

този начин, в контекста на Sociedades laborales в Испания, е възможно да се 

идентифицират компании, които чрез консорциуми биха могли да разработят 

услуги за Фасилити мениджмънт. 

 

В областта на фирми за трудово посредничество, фасилити мениджмънтът не е 

ясно представена от организациите, които го извършват холистично, но в сектора 

на услугите са налични фирми за трудово посредничество, които развиват някои 

от дейностите, включени в концепцията за фасилити мениджмънт. В Испания има 

около 11 000 работни места в областта на фирмите за трудово посредничество, 

които участват по някакъв начин с дейностите за фасилити мениджмънт. Имайте 

предвид, че 64% от фирмите за трудово посредничество, работят в сектора на 

услугите. 

 

 

ГЪРЦИЯ 

 

Секторът на фасилити мениджмънта се счита за сравнително нов в Гърция, но 

целият сектор изглежда доста развит и то не само с местните малки или средни 

предприятия, но и с много мултинационални компании, които имат установени 

филиали в Гърция. Персоналът, нает в сектора на услугите за фасилити 

мениджмънт е комбинация от много други сектори, ангажираните синдикатите са 

ограничени до съществуващите структури на тези сектори, например почистване, 

съхранение, индустрия и т.н. 

 

Според доклад изготвен от голяма мултинационална компания в сектора на 

фасилити мениджмънта относно гръцкия пазар, въз основа на данни от балансите 

на гръцките фирми за фасилити мениджмънт през 2012 показа, че по това време 

размерът на общия пазар на гръцкия сектор за фасилити мениджмънт е 

приблизително 1,3 милиарда €. По отношение на работната сила общият брой 

наети в сектора е над 10 хиляди души. Най-новите индикации сочат, че в Гърция 

днес работят повече от 100 фирми и еднолични търговци, които предоставят 

подобни услуги, чийто оборот достига почти 2% от гръцкия БВП. 
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През последните пет години, секторът на Фасилити мениджмънт на вътрешния 

пазар непрекъснато се разширява, тъй като все повече клиенти искат да получат 

услуги извън основния им обхват на дейности, от фирми специализирани в тези 

специфични области. Непрекъснатото развитие на този сектор в Гърция и важната 

еволюцията, настъпили в тази област, заедно с новите правила, въведени в 

ежедневието на фирмите изискват много квалифициран персонал, който да бъде 

готов да поеме управлението на сложни и трудни проекти. 

 

Като последствие от този бърз растеж през април 2013 г. е създадена асоциация, 

наречена "Гръцка Асоциация за Интегриран фасилити мениджмънт - Гръцка 

фасилити мениджмънт асоциация", като основателите й са 22 от най-големите 

компании за услуги ("Фасилити мениджмънт") на страната. Целта на асоциацията 

е да разпространява идеята за фасилити мениджмънт, изтъквайки стойността и 

многостранните ползи от тези услуги от фирми от публичния и частния сектор, а 

също и от работниците в сектора на фасилити мениджмънт. Съветът на Гръцка 

фасилити мениджмънт асоциация се състои от директорите на най-големите и 

най-престижните компании от сектора, които активно инвестират в развитието на 

сектора в страната. 

 

Сред отговорностите на сдружението се включват гарантиране честната и законна 

работа на пазара на услуги, което също се постига чрез контрол на  обществените 

поръчки за техническите договори за поддръжка, почистване и охранителни 

услуги. Поради тази причина, Гръцка фасилити мениджмънт асоциация е 

изготвила таблица с аналитичното дефиниране на минималната цена на труда. В 

същото време Гръцка фасилити мениджмънт асоциация се опитва да осигури и 

насърчи теоретично и практическо обучение и обучение на участниците в 

областта, така че те да могат да реагират на изискванията на пазара, в качеството 

си на мениджъри и като еднолични търговци. 

 

 

B. УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В СФЕРАТА НА ФАСИЛИТИ 

МЕНИДЖМЪНТА 

 

ИТАЛИЯ 

 

Правната форма на компаниите, които са свързани с участието на служителите в 

Италия са: 

1. Европейско дружество (Società Europea - SE) 

2. Европейско кооперативно дружество (Società Cooperativa Europea - SCE) 
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3. Европейско обединение по икономически интереси - ЕОИИ (Gruppo 

Europeo di Interesse Economico - GEIE) 

4. Дружество с ограничена отговорност (Società a responsabilità limitata – Srl) 

5. Акционерно дружество (Società per Azioni – SpA) 

6. Кооперация  (Società Cooperativa – Soc Coop arl) 

7. Социална Кооперация (Società Cooperativa Sociale  - Soc Coop Soc arl) 

8. Консорциум (Società Consortile) 

9. Едноличен търговец (Società Semplice – SS) 

10. Събирателно дружество (Società in nome collettivo – Snc) 

11. Командитно дружество (Società in accomandita semplice – Sas) 

 

Най-важният партньор на работодателите във всеки вид правна форма на 

компаниите и във всяка една област на участие са синдикатите, съответно 

официалните представители на работниците и служителите (РСЕ - Rappresentanza 

Sindacale Unitaria / RSA Rappresentanza Sindacale Aziendale). Това е от общо 

значение, особено в случаите, когато не са налице правни определения за 

участие на заетите лица. 

 

Най-важните области на участието на заетите лица са: 

 

Общото събрание 

 

Служителите не могат да гласуват в общото събрание. Когато правната форма на 

компанията е "дружество с ограничена отговорност", или "акционерно дружество 

" и служителите на компанията са над 50, те се представляват в Общото събрание 

от упълномощен служител, чийто глас е само консултативен. Когато служителите 

са едновременно и членовете на кооперации, те могат да гласуват в общото 

събрание. 

 

Избор на съвет на директорите 

 

Служителите не могат да гласуват при избор на Съвет на директорите. Когато 

правната форма на дружеството е "Дружество с ограничена отговорност", или 

"Акционерно дружество (Srl - SpA)" и служителите на компанията са над 50 

години, те са представени при избора на съвета на директорите от упълномощен 

служител, чийто глас е само консултативен. Когато служителите са същевременно 

и членовете на кооперации, те могат да гласуват при избора на съвет на 

директорите. 
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Одобрение на отчетите 

 

Служителите не могат да гласуват при одобрението на отчетите на дружеството. 

Когато правната форма на компанията е "дружество с ограничена отговорност", 

или "акционерно дружество" и служителите на компанията са над 50 години, те 

са представени при одобрението на отчетите на дружеството от упълномощен 

служител, чийто глас е само консултативен. Когато служителите са същевременно 

и членове на кооперациите, те могат да гласуват при одобрението на отчетите. 

  

Трудови и осигурителни права 

 

Служителите могат да назначават свои представители при всеки вид правна 

форма на предприятията, които се избират от общото събрание на служителите, и 

които следва да ги представляват пред работодателя по отношение на каквито и 

да било въпроси, трудови или осигурителни. Това  представителство е форма на 

социален диалог. Посочените по-горе представители не участват в създаването на 

търговската политика на компанията. Работодателят е длъжен да уведоми 

представителите в случай на: промяна в дейността или икономично състояние на 

дружеството, или промени в персонала; при прилагането на мерки, които могат 

да повлияят на заетостта, като например масовите съкращения; за всички 

съществени промени в организацията на работа. Представителите на 

работниците и служителите имат право да изразяват мнението си по описаните 

по-горе теми, като работодателят е длъжен да се консултира с тях. Въпреки това, 

работодателят не е длъжен да взима под внимание тяхното мнение.   

 

Колективен трудов договор 

 

Колективният трудов договор може да регламентите всички трудови или 

осигурителни въпроси, които не са императивно уредени от закона. Проектите на 

колективни трудови договори се изготвят от съответния синдикат и се предлагат 

на работодателя. Работодателят е длъжен да участва в преговори по отношение 

на споразумението. Работодателят не е длъжен, обаче, да приеме всяка клауза, 

по която няма постигнато съгласие, но в повечето случаи е налице взаимно 

съгласие. Този подход е валиден за всякакъв вид правна форма на 

предприятията. 
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Участие в подготовката на вътрешни актове на фирмата  

 

Работодателят е длъжен да покани представители на синдикатите да участват в 

подготовката на всички вътрешни актове на дружеството (като например правила 

за вътрешния ред, правила за определяне на заплатите и т.н.) Работодателят не е 

длъжен да спазва становището на представителите на синдиката, но в повечето 

случаи е налице взаимно съгласие. Този подход е валиден за всякакъв вид правна 

форма на предприятията. 

 

Колективните трудови спорове 

 

Синдикатът (или когато няма такъв, представителите на служителите) има право 

да преговаря за мирното разрешаване на колективни трудови спорове. Когато 

такова съгласие не е възможно, те имат право да се обърнат към Националния 

институт за помирение и арбитраж или други органи на арбитраж. Този подход е 

валиден за всякакъв вид правна форма на предприятията. 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 

 

Работодателят е длъжен да се консултира със синдиката и представителите на 

служителите по отношение на създаване на здравословни и безопасни условия на 

труд. Групи и комитети за здравето и безопасността, включващи и представители 

на работодателя и на служителите, се формират в рамките на компанията. 

Посочените групи и комитети съблюдават за спазването на условията на труд в 

компанията и предлага мерки за подобряването им. В случай на опасност, те 

уведомяват работодателя веднага, за да се вземат превантивни мерки, или когато 

не са незабавно предприети такива мерки, посочените групи и комитети имат 

право да уведомяват държавните органи и длъжностни лица. Този подход е 

валиден за всякакъв вид правна форма на предприятията. 

 

Като правило работодателите са заинтересовани да имат мотивирани служители, 

така че те поддържат активен диалог със служителите и техните представители. 

 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

Правната форма на компаниите, които са свързани с участието на служителите в 

България са: 

1. Европейско дружество (Европейско дружество - SE) 
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2. Европейско кооперативно дружество (Европейско кооперативно дружество - 

SCE) 

3. Европейско обединение по икономически интереси (Европейско обединение 

по икономически интереси - ЕОИИ) 

4. Дружество с ограничена отговорност  (Дружество с ограничена отговорност - 

ООД) 

5.  Акционерно дружество (Акционерно дружество - АД) 

6. Кооперация (Кооперация) 

7. Кооперативен съюз (Кооперативен съюз) 

8. Консорциум (Консорциум) 

9. Събирателно дружество (Събирателно дружество - СД) 

10. Командитно дружество (Командитно дружество - КД) 

11. Командитно дружество с акции  (Командитно дружество с акции - КДА) 

 

Най-важният партньор на работодателите във всеки вид правна форма на 

компаниите и във всяка една област на участие са синдикатите съответно 

официалните представители на работниците и служителите. Това е от общо 

значение, особено в случаите, когато не са налице правни определения за 

участие на заетите лица. 

 

Общото събрание 

 

Служителите не могат да гласуват в общото събрание. Когато правната форма на 

компанията е "дружество с ограничена отговорност", или "акционерно дружество 

" и служителите на компанията са над 50, те се представляват в Общото събрание 

от упълномощен служител, чийто глас е само консултативен. Когато служителите 

са едновременно и членовете на кооперации, те могат да гласуват в общото 

събрание. 

 

Избор на съвет на директорите 

 

Служителите не могат да гласуват при избор на Съвет на директорите. Когато 

правната форма на дружеството е "Дружество с ограничена отговорност", или 

"Акционерно дружество (Srl - SpA)" и служителите на компанията са над 50 

години, те са представени при избора на съвета на директорите от упълномощен 

служител, чийто глас е само консултативен. Когато служителите са същевременно 

и членовете на кооперации, те могат да гласуват при избора на съвет на 

директорите. 
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Одобрение на отчетите 

 

Служителите не могат да гласуват при одобрението на отчетите на дружеството. 

Когато правната форма на компанията е "дружество с ограничена отговорност", 

или "акционерно дружество" и служителите на компанията са над 50 години, те 

са представени при одобрението на отчетите на дружеството от упълномощен 

служител, чийто глас е само консултативен. Когато служителите са същевременно 

и членове на кооперациите, те могат да гласуват при одобрението на отчетите. 

  

Трудови и осигурителни права 

 

Служителите могат да назначават свои представители при всеки вид правна 

форма на предприятията, които се избират от общото събрание на служителите, и 

които следва да ги представляват пред работодателя по отношение на каквито и 

да било въпроси, трудови или осигурителни. Това представителство е форма на 

социален диалог. Посочените по-горе представители не участват в създаването на 

търговската политика на компанията. Работодателят е длъжен да уведоми 

представителите в случай на: промяна в дейността или икономично състояние на 

дружеството, или промени в персонала; при прилагането на мерки, които могат 

да повлияят на заетостта, като например масовите съкращения; за всички 

съществени промени в организацията на работа. Представителите на 

работниците и служителите имат право да изразяват мнението си по описаните 

по-горе теми, като работодателят е длъжен да се консултира с тях. Въпреки това, 

работодателят не е длъжен да взима под внимание тяхното мнение.   

 

Колективен трудов договор/договаряне 

 

Колективният трудов договор може да регламентите всички трудови или 

осигурителни въпроси, които не са императивно уредени от закона. Проектите на 

колективни трудови договори се изготвят от съответния синдикат и се предлагат 

на работодателя. Работодателят е длъжен да участва в преговори по отношение 

на споразумението. Работодателят не е длъжен, обаче, да приеме всяка клауза, 

по която няма постигнато съгласие, но в повечето случаи е налице взаимно 

съгласие. Този подход е валиден за всякакъв вид правна форма на 

предприятията. 
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Участие в подготовката на вътрешни актове на фирмата  

 

Работодателят е длъжен да покани представители на синдиката да участват в 

подготовката на всички вътрешни актове на дружеството (като например правила 

за вътрешния ред, правила за определяне на заплатите и т.н.) Работодателят не е 

длъжен да спазва становището на представителите на синдиката, но в повечето 

случаи е налице взаимно съгласие. Този подход е валиден за всякакъв вид правна 

форма на предприятията. 

 

Колективните трудови спорове 

 

Синдикатът (или когато няма такъв, представителите на служителите) има право 

да преговаря за мирното разрешаване на колективни трудови спорове. Когато 

такова съгласие не е възможно, те имат право да се обърнат към Националния 

институт за помирение и арбитраж или други органи на арбитраж. Този подход е 

валиден за всякакъв вид правна форма на предприятията. 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 

 

Работодателят е длъжен да се консултира със синдиката и представителите на 

служителите по отношение на създаване на здравословни и безопасни условия на 

труд. Групи и комитети за здравето и безопасността, включващи и представители 

на работодателя и на служителите, се формират в рамките на компанията. 

Посочените групи и комитети съблюдават за спазването на условията на труд в 

компанията и предлага мерки за подобряването им. В случай на опасност, те 

уведомяват работодателя веднага, за да се вземат превантивни мерки, или когато 

не са незабавно предприети такива мерки, посочените групи и комитети имат 

право да уведомяват държавните органи и длъжностни лица. Този подход е 

валиден за всякакъв вид правна форма на предприятията. 

 

Като правило работодателите са заинтересовани да имат мотивирани служители, 

така че те поддържат активен диалог със служителите и техните представители. 

 

 

УНГАРИЯ 

 

Правната форма на компаниите, които са свързани с участието на служителите в 

България са: 
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1. Европейско дружество (Унгарското законодателство теоретично позволява 

създаването му, но това не е типична организационна форма) 

2. Европейско кооперативно дружество (Унгарското законодателство теоретично 

позволява създаването му, но това не е типична организационна форма) 

3. Европейско обединение по икономически интереси (Унгарското 

законодателство теоретично позволява създаването му, но това не е типична 

организационна форма) 

4. Дружество с ограничена отговорност  (korlátolt felelősségű társaság – Kft. Най-

често срещаната форма на МСП) 

5. Еднолично акционерно дружество (zártkörű részvénytársaság – Zrt. – типична 

форма за по-големи компании, предоставящи услуги) 

6. Акционерно дружество (nyilt részvénytársaság- Nyrt. – Типично за по-големите 

компании в сектора на фасилити мениджмънт) 

7. Кооперация (szövetkezet) – съществуваща правна форма, но не е типична за 

сектора на фасилити мениджмънт 

8. Консорциум (съществуваща правна форма за предприятия с ограничена 

отговорност, но не е типична за сектора на фасилити мениджмънт) 

9. Едноличен търговец (egyéni vállalkozó) – стандартна форма за малки 

предприятия 

 

Представителството на работното място в Унгария се осигурява от двата местни 

синдиката и от избрани работнически съвети като съществува баланса между 

двете, който варира с течение на времето. Според новия кодекс на труда, 

синдикати имат право да преговарят с работодателите, но губят правото си да 

следят за спазване на изискванията и правото да бъдат консултирани. 

Работнически съвети имат право да бъдат информирани и консултирани, но на 

практика често е трудно да се влияе върху решенията на фирмата. 

Представителите на синдикатите на работното място имат набор от права, 

въпреки че новият кодекс на труда дава много от тях на работническия съвет. 

Синдикатът продължава да има изключителното право да преговаря колективни 

споразумения, обхващащи заплати, въпреки че работническите съвети имат по-

ограничени права за водене на преговори, на местата където няма синдикални 

организации. Представители на синдиката имат право само да изискват 

информация и да изразяват мнението си; вече няма задължение с тях да се 

провеждат консултации. Местният синдикален представителят вече не е 

отговорен за наблюдение на спазването на разпоредбите на трудовото 

законодателство. Според условията на новия Кодекс на труда, тази отговорност се 

прехвърля на работническия съвет. 
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Работодателят трябва да осигури на работническия съвет (ако има такива) с 

информация за следните въпроси: 

• основното икономическото състояние на работодателя (най-малко два пъти 

годишно); 

• относно планираните важни промени в дейността и инвестициите; 

• относно развития при плащането на заплатите и възнагражденията, 

• въздействието на тези плащания на парични позиции на компанията, 

• характеристиките на работната сила, 

• използването на работното време и условията на труд. 

 

Работническия съвет може да поиска документи, свързани с тези въпроси и по-

общо относно опасенията си, свързани с икономическите и социалните интереси 

на служителите.Работодателят трябва да се консултира предварително с 

работническите съвети относно следните въпроси: 

• планове за мерки, които ще окажат влияние върху голям брой служители, като 

например преструктуриране, аутсорсинг или приватизация; 

• въвеждане на нови инвестиции, включително нови технологии; 

• обработката и защитата на личните данни на служителите; 

• въвеждане на наблюдение на служителите; 

• проблеми със здравето и безопасността; 

• нови методи за организация на работата и установяването на изисквани към 

изпълнението; 

• планове за обучение и образование; 

• субсидии за подпомагане на работни места; 

• рехабилитация за лица с намалена работоспособност; 

• работни споразумения; 

• принципи при заплащането; 

• мерки за опазване на околната среда; 

• мерки за подпомагане на равното третиране и координиране на 

съвместяването между работата и семеен живот. 

 

Но, въпреки че е налице задължение да се извършват консултации по тези 

въпроси и Кодекса на труда предвижда, че консултации трябва да се проведат "с 

оглед постигането на споразумение"; не съществува задължение да се постигне 

споразумение.  

 

В повечето правни форми на организациите липсва задължение за наличието на 

представителство на работниците. При създаване на компанията е задължително 
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да се избере правна форма, а също и да се спазват националните закони и 

регулации. 

 

Приемането на някои стандарти за качество е задължително, като СТМ, 

Национален кодекс за пожарна безопасност и стандартите за опазване на 

околната среда. 

 

Унгария има относително ниско ниво на синдикална представителност (около 

12%), а с шестте конкурентни конфедерациите (MSZOSZ, ASZSZ, SZEF, ÉSZT, Liga и 

MOSZ) синдикализма е фрагментиран, въпреки че през 2013 г. три от тях обявиха 

своето намерение да се слеят. В момента има конкуренция между синдикатите 

както в индустрията, така и в отделни компании, особено в големите държавни 

компании. 

 

Данни от проучване работната ръка в Унгария от 2009 г. показват, че около 380 

000 от заетите работници са в синдикати, т.е. 12,0% от всички служители. 

 

Конкуренцията между конфедерациите означава, че точни цифри относно 

членството им е трудно да се получи и да се сравни с цифрите от проучването на 

работната ръка. Но е ясно, че по отношение на броя на членове, двете най-големи 

са SZEF с 225,000, и MSZOSZ с 205,000. ASZSZ е на трета позиция с около 120 000; 

LIGA има 101,000 членове след скорошните сливания. ÉSZT и MOSZ са по-малки: 

ÉSZT има 85,000 и MOSZ 50,000. (Данните са тези въз основа на получените от 

самите синдикати през февруари 2009 г.). 

 

Синдикатите в действителност не играят никаква роля в живота на предприятията 

за фасилити мениджмънт. 

 

Общо събрание 

 

По принцип, служителите или представителите на служителите не гласуват в 

Общото събрание. 

 

В дружествата с ограничена отговорност и акционерни дружества с повече от 50 

служители, служителите трябва да бъдат представени в Общото събрание, но 

техният глас е само консултативен. 
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Съвет на директорите 

 

Служители или представители на служителите не гласуват при избори за Съвета 

на директорите и обикновено дори не се допитват до тяхното мнение. В 

компании с двустепенна система - надзорен и управителен съвет - работническия 

съвет има право да номинира една трета от членовете на надзорния съвет в 

предприятие с повече от 200 служители. Единственото изключение е, когато е 

налице споразумение между работническия съвет и управлението за противното. 

Настоящото законодателство оставя на самите дружества отговорността за 

регулиране на процедурите за надзорния и управителния съвет. В компании с 

едностепенна система - само съвет на директорите - участието на служителите на 

ниво съвет трябва да се регулира от споразумение между работническия съвет и 

на компанията, но не съществуват минимални изисквания. 

 

Одобрение на отчетите 

 

Не се изисква становище на служителите или на представителите на работниците 

в процеса на одобрение на отчетите. 

 

Към настоящия момент няма обща инициатива от страна на унгарското 

правителство за насърчаване на дяловото участие на служителите. Въпреки, че 

всички политически партии изразяват подкрепата си за този въпрос, не са 

предприети никакви конкретни политически решения. Кооперациите, особено 

кредитни кооперации играят много важна роля в периода между двете световни 

войни. След овладяването на властта от комунистическото управление след 1948 

г. секторът на кооперациите се увеличава изкуствено с около една четвърт от 

всички служители, работещи в кооперациите до 1986 г. Това се променя бързо 

след смяната на режима, а от 2000 само 0,2% от всички заети са членове на 

кооперативи, получаващи възнаграждения. 

 

Трудови и осигурителни права 

 

В Унгария могат да бъдат създадени и управлявани федерации, които да 

защитават икономическите и социалните права на служителите, и да отстояват 

интересите си по-ефективно. Двете съответни форми са синдикатите и 

работническите съвети. Служителите са свободни да се присъединят или да 

напуснат всяка организация по техен избор. В допълнение, със закон в много 

сектори са установени камари, членството в които е задължително, т.е. 
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изпълнението на дадена икономическа дейност не е възможно без да си член на 

съответната камара. 

 

Казаното по-горе също е от значение за сектора на услугите във фасилити 

мениджмънта; въпреки това наличието на търговски федерации и синдикати в 

този сектор не е типично. 

 

Синдикатите и работодателските организации вземат участие в Националния 

съвет за обществените и икономическите въпроси, който има консултативна роля 

по отношение на въпросите на заетостта. 

 

Съгласно Конституцията, служителите имат право на стачка за защита на техните 

икономически и социални интереси. Участие в стачки е доброволно, и никой не 

може да задължи участие или неучастие в него. При упражняването на правото на 

стачка, работодателите и работниците са обект на задължение за сътрудничество 

по силата на закона. Иницииране на стачка, или участие в законна стачка, не се 

счита за нарушение на служебните задължения и не може да бъде основание за 

дискриминационни мерки срещу служителя. 

 

Колективен трудов договор / договаряне 

 

Колективното договаряне се осъществява на ниво компанията / организация, 

въпреки значителните усилия както на синдикатите, така и на предишните 

правителства за насърчаване на договарянето на ниво сектор. Около една трета 

от служителите са обхванати от колективно договаряне от всякакъв вид. 

 

По-голямата част от споразуменията – общо 2 701, обхващащи 668,000 служители 

- бяха с обхват за един работодател. Почти две трети от тези споразумения са за 

работодателите в публичния сектор, въпреки че, от гледна точка на броя на 

служителите, пропорциите са разменени. Има само 19 действителни 

споразумения ниво сектор. Преобладаващата нагласа на работодателите е 

нежелание да се присъединят към организациите на работодателите или да ги 

оторизират да сключва споразумения за целия сектор. 

 

Данните за споразуменията, регистрирани в Центъра за социален диалог 

показват, че обхватът на колективното договаряне е намалял с 14 процентни 

пункта между 2001 г. и 2012 г. - от 47% до 33%. 
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Преговорите на ниво компания и на ниво сектор са между работодателите или 

организации на работодателите и синдикатите в повечето случаи. Въпреки това, в 

тази област, както и в други, Кодекса на труда, който влезе в сила през 2012 г., 

въвежда промени. Работническите съвети (които не могат да организират стачки 

и имат много ограничени възможности да влияят на работодателите - виж 

раздела за представителство на работното място), вече може да договарят 

споразумения с работодателя, където няма обединение на работното място и не 

се покрива от колективен трудов договор. Важното изключение в случая е, че тези 

споразумения не покриват възнагражденията. Споразуменията обикновено 

обхващат заплащането, условията на труд и процедурни въпроси. Въпреки това, 

от 2001 г. насам преговорите са концентрирани върху работното време и 

организацията на работа, тъй като законодателните промени правят възможна 

по-голямата гъвкавост в работното време, при условие, че е договорено. В 

публичния сектор, новият Кодекс на труда въведе значителни ограничения върху 

това, което може да се договаря. В много области, не е възможно в колективен 

трудов договор да се включат клаузи, които да променят минимума, определен 

със закон. 

 

Участие в подготовката на вътрешните актове на фирмата 

 

Ако вече са установени търговска федерация или съвет на работниците, 

работодателят е длъжен да покани представители на синдикатите да участват в 

подготовката на всички вътрешни актове на дружеството, но работодателят не е 

длъжен да взима под внимание становището на синдиката или представители на 

съвета на работниците. 

 

Колективните трудови спорове 

 

В действащия унгарски Кодекс на труда не съществува обща забрана за 

договаряне на най-лошите условия на труд за служителите. След всяка глава на 

кодекса, се посочва кои членове не могат да бъдат договорени и които биха 

могли да бъдат договорени положително за служителя. Може да се заключи, че 

всички права и задължения, които не са изброени от специална разпоредба се 

договарят с по-лоши условия за работниците. Кодексът на труда не действа 

изцяло като документ, определящ минималните изисквания. В някои части на 

колективните трудови договори могат да се определят по-ниски стандарти, 

отколкото тези, които са заложени в закона, обаче на по-ниско ниво (фирма) 

колективен трудов договор може да се договаря само като допринася за 
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създаването на по-добри условия на труд, само при въвеждането на по-добри 

условия в колективен трудов договор на по-високо ниво (секторен). 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 

 

Избраните представители в сферата на здравето и безопасността са основният 

начин за защита на интересите на служителите в сферата на здравословните 

условия и безопасността в Унгария. Въпреки това, при по-големите работодатели 

има и съвместен комитет за здраве и безопасност, съставен от представители на 

двете страни. Работодателят е длъжен да осигури наличието на здравословни и 

безопасни условия на труд. Въпреки това, представителите на служителите в 

сферата на здравето и безопасността трябва да си сътрудничат с работодателя, за 

да се постигне това. 

 

Основните структури, представляващи служителите в областта на здравето и 

безопасността са представители на здравето и безопасността (munkavédelmi 

képviselő), които могат да се обединят в собствен комитет на здравето и 

безопасността (само за служители) (munkahelyi munkavédelmi Bizottság), а при по-

големи работодатели, в общи комитети за здраве и безопасност (paritásos 

munkavédelmi testület), съставени както от представители на служителите, така и 

за работодателя. Налице е задължение да има представители на здраве и 

безопасност на всички организации, които имат 50 или повече служители. В по-

малките организации представители на здраве и безопасност, трябва да бъдат 

избрани, ако местната синдикална организация, работническия съвет или 

мнозинството от служителите искат това. Ако няма представители на служителите 

за здраве и безопасност, работодателят трябва да информира и консултира 

служителите пряко по въпросите на здравето и безопасността. Представителите 

на служителите за здраве и безопасност или членовете на комитета за здравето и 

безопасността на служителите имат право да следят за спазването на съответните 

задължения за здравословни условия на труд и безопасност. Те могат също така 

да обсъжда въпроси, свързани със здравето и безопасността, с инспекцията по 

труда и да поискат експертни консултации, ако получат съгласието на 

работодателя. Там, където има 50 или повече служители трябва да бъдат 

организирани избори с тайно гласуване, за да се избере един или повече 

представители на здраве и безопасност. В организации с по-малко от 50 

служители трябва да бъдат организирани избори за избор на представители по 

безопасността, ако това е поискано от местния синдикат или от работническия 

съвет или от по-голямата част от служителите. 
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Основно законодателство 

 

Закон № 93 от 1993 г. за трудова безопасност и здраве, както е изменен 

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 

MüM rendelettel egységes szerkezetben 

 

 

ИСПАНИЯ 

 

Правните форми на дружествата, които имат отношение спрямо участието на 

служителите в Испания са: 

1.   Европейско дружество (Европейско дружество - SE) 

2. Европейско кооперативно дружество (Европейско кооперативно дружество - 

SCE) 

3. Частно европейско дружество 

4.Европейско обединение по икономически интереси (Европейско обединение по 

икономически интереси - ЕОИИ) 

5.   Cooperativa de Trabajo Asociado 

6.   Empresario individual 

7.   Sociedad Civil 

8.   Comunidad de Bienes 

9.   Sociedad Anónima 

10. Sociedad Limitada 

11. Sociedad Limitada nueva empresa 

12. Sociedad Anómica Laboral 

13. Sociedad Limitada Laboral 

14. Sociedad Participada 

 

Представителството на работниците в Испания се регулира от Устава на 

работниците (1980) и от Закона за свобода на сдружаване (1985). 

Законодателството предвижда избирането на представители на цялата работна 

ръка от всички дружества с изключение на най-малките като представители на 

служителите или работнически съвет. Тук основният канал на представителство са 

избраните работнически съвети, които са компетентни да преговарят относно 

заплащането и условията на труд в предприятията, като притежават право на 

информация и консултации. 

 

В този контекст синдикатите играят важна роля, въпреки че структурата на 

представителство на работното място на представители на служителите и на 
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работническите съвети не зависи от тяхното участие. По-специално, по-голямата 

част от избраните представители са предложени от синдикатите и около три 

четвърти от тях идват от CCOO и UGT. От организационна гледна точка 

съвместното представяне на CCOO (Confederación Sindical де Comisiones Obreras) и 

UGT (Unión General de Trabajadores) се е увеличило значително през годините от 

56,2% през 1978 г. до 72,9% през 2012 г., въпреки че намалява през последните 

години. Според действащата нормативна уредба, само CCOO и UGT постигат 

статута на "най-представителните" организации, които имат повече от 10 на сто от 

избраните представители, натрупвайки заедно 72,9% от цялата 

представителността. 

 

След първия общ призив за синдикални избори през 1978 г., преди Уставът на 

работниците да влезе в сила, еволюцията на резултатите на изборите отразява 

както покритието, така и на колебанията на икономическата и професионалната 

промяната. След всяка фаза на рецесия, синдикално представителство преживява 

спад, последван от значителен ръст. 

 

Колективен трудов договор / договаряне 

 

Преговорите между социалните партньори се провеждат на три нива: 

национално, секторно и фирмено ниво. Националните споразумения обхващат 

както големи проблеми, които не са свързани със заплащане и така и насоки за 

увеличение на заплащането и са правно обвързващи за всички служители в 

района, който покриват. 

На ниво компания, съответните органи са работодателят и работническия съвет. 

Но при по-високи нива единствените синдикати, които могат да подпишат 

споразумението от името на всички служители са "най-представителните 

синдикати" на национално или регионално ниво или съюзи, които могат да 

покажат, че имат определено ниво на подкрепа в района, обхванат от 

преговорите. 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 

 

В Испания представители на служителите за здравето и безопасността трябва да 

са налични във всички фирми и работни места, в които работят повече от пет 

души (Закон 31/1995 относно предотвратяването на професионалните рискове). 

Те са избрани от съществуващите представителите на служителите и имат 

значителни консултативни права. В по-големите компании с 50 или повече 

служители те работят с работодателя в комисиите за здраве и безопасност. 
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Представителство на ниво управителен съвет 

 

Като цяло, липсва общо право на работниците да бъдат представени на равнище 

съвет. Въпреки това, национално споразумение от 1986 г. предвижда наличието 

на минимално синдикално представителство в бордовете на компании от 

публичния сектор с повече от 1000 служители, или създаването на комитети за 

наблюдение и информация с равно представителство на синдикатите и 

работодателите. 

 

Участието на служителите на фирмено ниво се увеличава в социалните 

предприятия. В кооперациите, участие на служителите в процеса на вземане на 

решения за дружеството е регламентирано със закон (Закон 27/1999). В този 

смисъл, когато броят на служителите е над 50 единици и има формиран работен 

съвет, един представител от този съвет участва в управителния орган на 

кооперация (Ректор на Съвета). Въпреки това, това е често срещана практика в 

работническите кооперации, независимо от техния размер и брой на 

работниците, те трябва доброволно да  вземат мерки, насочени към осигуряване 

на работниците с необходимата информация за дейността на фирмата и да ги 

включват в процеса на вземане на решения. 

 

Що се отнася до компаниите, собственост на работниците, известни като 

Sociedades laborales, новите правила, утвърдени на 1 октомври 2015 г., които 

изменят закона от 1997 г., предвиждат по-голямо участие и защита на 

работниците на членове на синдикатите. Това им дава по-голяма власт за участие 

в процеса на вземане на решения, и улеснява процеса по получаване на членство. 

Освен това, вече ще бъде по-лесно за работниците с постоянни договори да 

придобиват акции и дялови участия. 

 

Представители на служителите 

 

Представянето на служителите в компанията или на работното място, които 

наброяват под 50 и над 10 души се решава от представителите. Може да има 

представител на служителите и във фирмите или центрове, които имат между 

шест и десет работници, ако те решат това с мнозинство. Работниците, избрани от 

свободни, лични, тайни и преки избори за представители гласуват за следния 

брой: до 30 работници, един; между 31 и 49 - три. Представителите на 

служителите упражняват съвместно представителство за работодателя за който са 

избрани, и имат правомощия, като тези, предвидени за съветите. 
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Съвети (Comités de empresa) 

 

Съветът е представителния орган и арбитър за всички работници във фирмата или 

на работното място, който защитава техните интересите на всяко работно място, 

за което служителите наброяват 50 или повече. Ако фирмата разполага в същата 

провинция, или в съседни общини, две или повече работни места, които 

поотделно не отговарят на изискването за 50 служители, но като цяло покриват 

това изискване, може да се сформира групов работен съвет. Когато центрове 

имат около 50 работници, а други не попадат в същата провинция, в първите 

комисии ще се създаде собствена организация, а всяка втора ще бъде запазвана. 

 

Само чрез колективен трудов договор може да се уреди създаването и 

функционирането на работнически съвет с максимум 13 членове, които се 

назначават измежду членовете на различните комитети на центъра. 

 

В изграждането на пропорционалността на работническите съвети на 

профсъюзите ще се вземат предвид общите изборни резултати. 

 

Подобни междуцентрови комитети не могат да изпълняват функции, които не са 

изрично записани в колективния договор. 

 

Броят на членовете на съвета се определя съгласно следната схема: 

а) От петдесет до сто работници - пет. 

б) От сто и един до двеста и петдесет работници - девет. 

в) От двеста и петдесет до петстотин работници - тринадесет. 

г) От петстотин и един до седемстотин и петдесет работници - седемнадесет. 

д) От седемстотин и петдесет и един до хиляди работници - двадесет. 

е) От хиляда и едно до две на хиляда или част от него, с максимум от седемдесет 

и пет. 

 

 

ГЪРЦИЯ 

 

Правните форми на компаниите, които са свързани с участието на служителите в 

България са: 

 

1. Европейско дружество (Ευρωπαϊκή Επιχειρηση) 

2. Европейско кооперативно дружество (Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Επιχείρηση) 

3. Частно европейско дружество (Ιδιωτική Ευρωπαϊκή Επιχειρηση) 
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4. Европейско обединение по икономически интереси (Ευρωπαϊκός Όμιλος 

Οικονομικού Σκοπού - ΕΟΟΣ)) 

5. Еднолично дружество с ограничена отговорност  (Ιδιωτική Επιχείρηση 

Περιορισμένης Ευθύνης - Ε.Π.Ε) 

6. Кооперация (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) 

7. Социално кооперативно дружество (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση - 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) 

8. Консорциум (Κοινοπραξία) 

9. Едноличен търговец 1 (Ατομική Επιχείρηση) 

10. Едноличен търговец 2 (Ομόρρυθμη εταιρεία) 

11. Едноличен търговец 1 (Ετερόρρυθμη εταιρεία) 

12. Societe Anonym – (SA) (Ανώνυμη Εταιρεία – A.E.). 

 

В Гърция има две основни синдикални организации: GSEE, която организира 

служителите в частния сектор и служителите в предприятия и отрасли под 

обществен контрол (като банки и транспортни и комунални услуги, например ток 

и водоснабдяване) и ADEDY, чието членство е само на държавните служители, 

въпреки че те включват учители, както и тези, които работят в министерствата и 

местните власти. Служителите могат да бъдат включени в първични 

(професионално базирани, често се ограничава до една малка географска област), 

или вторични синдикални организации (секторни или професионални 

организации, или регионални организации, известни като трудови центрове), 

преди да се присъединят към органи от трето ниво, конфедерации като  GSEE, 

съставена от организации от второ ниво. GSEE се състои от около 150 организации 

от второ ниво, и на своя уебсайт изброяват 73 секторни/ професионално-

базирани организации и 81 регионални трудови центрове. 

 

Общо събрание 

 

Служителите обикновено нямат право да гласуват в общото събрание, но могат 

да участват в качеството си на наблюдатели. В социалните кооперативни 

предприятия, въпреки че всички служители са членове на Общото събрание, имат 

право да гласуват и да участват. 

 

Когато компании имат повече от 50 служители те имат право да създадат 

работнически съвети, които избират представители, за да участват в Общото 

събрание. 
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Съвет на директорите 

 

Служителите нямат право да участват в съвета на директорите, но могат да бъдат 

представени чрез своите представители на работния съвет (в случай, че 

компанията има повече от 50 служители). В социални кооперативни предприятия 

служители са членове и имат право да гласуват и да участват в него. 

 

Одобрение на отчетите 

 

Служителите нямат право да гласуват на одобрение на отчетите, но могат да 

бъдат представени чрез своите представители на работния съвет (в случай, че 

компанията има повече от 50 служители). В социални кооперативни предприятия 

служители са членове и имат право да гласуват и да участват в него. 

 

Трудови и осигурителни права 

 

Стандартите, които се прилагат за трудови правоотношения и за условията и реда, 

при които един служител работи, са установени в рамките на правилата, 

създадени от Конституцията, законите, колективните трудови договори, 

вътрешните правила и обичаите. Трудово право урежда въпроси като заплащане, 

обезщетения, помощи и други условия на труд. Колективните трудови договори и 

други вътрешни правила, от друга страна, предвиждат разпоредби за други 

въпроси, като например годишните увеличения на заплатите, корекции при 

необходимите жилищни разходи, увеличаване на надбавки и обезщетения, равен 

достъп до работа, възможност за повишение и т.н. 

 

По-голямата част от гръцките служители, работещи в сектора на Фасилити 

мениджмънта са обезпечени с основни обезщетения за социална сигурност от 

Института за социално осигуряване (ИКА), който обхваща промишлени и 

търговски работници. Сравнително щедро обезщетение се дава по отношение на 

пенсиониране, на обезщетенията за инвалидност, както и за здравни грижи и 

обезщетения при болест. Осигурителните вноски са задължителни и плащания се 

събират от IKA от работодатели и служители. 

 

Колективен трудов договор / договаряне 

 

Колективният трудов договор / договарянето, в повечето случаи, се провежда 

между организациите на работодателите или отделните работодатели от една 

страна и на синдикатите, от друга. Споразумението за национално равнище EGSSE 

е подписан от GSEE от страна на синдикатите, въпреки че това вече не определя 
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минималната работна заплата. Преговорите могат да обхващат широк кръг от 

теми, включително въпроси като обучение или регулиране на работата. Гърция 

има национална минимална работна заплата. Преди, това се определяше чрез 

споразумение между синдикатите и работодателите на национално равнище. Но, 

това се промени в резултат на кризата. 

 

Гръцката служба за посредничество и арбитраж (OMED) е създадена със Закон 

1876/1990, като независимо и самостоятелно юридическо лице на частното право 

със седалище в Атина. Целта на OMED е да насърчава колективното договаряне, 

като предоставя независими посреднически и арбитражни услуги, като например 

изготвяне на правила за работа, индустриалните отношения, обществен диалог, 

работно време и т.н. Нейната цел е да подпомогне свободното колективно 

договаряне между синдикати и работодатели или отделни работодатели чрез 

осигуряване на посредничество и арбитражни услуги. 

 

Участие в подготовката на вътрешни актове на фирмата  

 

Съветът на работниците има право да участва заедно с работодателя в 

обсъждания на въпроси, свързани с качеството на работа в рамките на 

компанията. Въпреки това, съвместно вземане на решение не обхваща въпроси, 

свързани с колективния трудов договор или уредени със закон. Теми, които могат 

да бъдат съвместно решени са Процедурните правила в бизнеса, регламентиране 

на въпросите със здравето и безопасността на работното място, информационни 

програми, когато компанията въвежда нови методи за организация, особено за 

използването на нови технологии, обучение на персонала, чрез продължаващо 

обучение и преквалификация, използване на медиите, винаги като се има 

предвид защитата на личните данни на служителите, методи за реинтеграция в 

бизнеса, случаи на злополука на работниците извън работните места, които ги 

оставят инвалиди. Това трябва да бъде предшествано от консултации между 

работодателите и работниците, за да се намери трайно решение, като се 

организират културни, развлекателни и социални събития за служителите на 

компанията. Споразумението по горепосочените въпроси трябва да бъде в 

писмена форма и публикуван на таблото на директорите. Освен това служителите 

чрез работните си съвети могат да предложат начини за подобряване на 

условията на труд в техните предприятия. Те също така могат да предложат 

начини за подобряване на производителността на компанията. Работодателите, 

от друга страна, са длъжни незабавно да уведомят своите служители по редица 

въпроси, като например: 1) Промяна на правния статут на дружеството. 2) Пълно 

или частично прехвърляне, разширяване или ограничаване на работните 

помещения или определена част от тях. 3) Въвеждане на нови технологични 
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методи и техники в бизнеса. 4) случаи на уволнение или назначаване на 

служители. Същото се отнася и за всички временни работници или при промяна 

на работното място. 5) Годишен инвестиционен план за мерки за подобряване 

нивото на здравеопазване и безопасност на компанията. 

 

Колективните трудови спорове 

 

Гръцката служба за посредничество и арбитраж (OMED) е създадена със Закон 

1876/1990, като независимо и самостоятелно юридическо лице на частното право 

със седалище в Атина. Целта на OMED е да насърчава колективното договаряне, 

като предоставя независими посреднически и арбитражни услуги, като например 

изготвяне на правила за работа, индустриалните отношения, обществен диалог, 

работно време и т.н. Нейната цел е да подпомогне свободното колективно 

договаряне между синдикати и работодатели или отделни работодатели чрез 

осигуряване на посредничество и арбитражни услуги. 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 

 

Насърчаването на здравословните условия на труд на работното място е 

координирано усилие между работодателите, работниците и обществото с цел 

подобряване на здравето и благосъстоянието на хората на работното място. 

Работодателите са длъжни да спазват всички приложими закони и подзаконови 

норми, за да ги приложат на техните организации и вземат под внимание всяка 

обратна връзка, която идва от служителите за подобряване на ежедневните им 

проблеми със здравето и безопасността. 

 

Политиките за участието на работниците в Гърция извън задължителни правила 

могат да бъдат обобщени, както следва: 

 

- В социални кооперативни предприятия това е случаят, когато всички служители 

имат възможност до голяма степен да се включат в процесите и процедурите на 

компании за фасилити мениджмънт. Това по същество означава, че служителите 

имат възможност да придобият информация, да консултират или дори да 

участват в споразумения, имащи значително отношение към компанията. 

 

- От друга страна, компании като Societe Anonym (SA) / Дружества с ограничена 

отговорност предлагат много по-малко възможности за служителите да се 

включат в процесите на компанията. Те могат да придобие информация, но не са 

в състояние да консултират или да участват в споразумения с работодателите с 

изключение на някои области, които пряко засягат служители, като например 

проблеми със здравето и безопасността. 
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C.   НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАВНА РАМКА  

 

ИТАЛИЯ 

 

Италианската законодателна рамка и наредбите са разделени на две групи 

данни: 

1. Най-важните стандарти, приложими към италианския сектор на фасилити 

мениджмънта; 

2. Национални и секторни колективни трудови договори, които са от значение за 

италианския сектор на фасилити мениджмънта. 

 

Стандарти, приложими към италианския пазар на фасилити мениджмънт са: 

 

• ISO 50001 - системи за управление на енергията. ISO 50001: 2011 определя 

изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата 

за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на организациите да 

следват систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на 

енергийните характеристики, включително енергийна ефективност, използването 

на енергия и потребление. 

• EN 15221-1:2006 - Този европейски стандарт дава насоки за подготовката 

на договори за работа в сферата на фасилити мениджмънта. 

• EN 15221-2:2006 - Този европейски стандарт дава насоки за подготовката 

на договори за работа в сферата на фасилити мениджмънта. Този европейски 

стандарт е приложим за: споразумения в сферата на  фасилити мениджмънта 

регламентиращи взаимоотношенията между клиента и доставчика на услуги в 

сферата на фасилити мениджмънта, както за публични така и за частни, 

европейски трансгранични о Европейския съюз, така и за местни организации; 

пълен набор от услуги в сферата на  фасилити мениджмънта; и двата вида 

доставчици на услуги в сферата на  фасилити мениджмънта (вътрешни и външни); 

всички видове работни среди (например промишлени, търговски, 

администрация, военни, здравеопазване и т.н.). Този европейски стандарт е 

приложим за услуги, които се характеризират преди всичко със следните 

свойства: бизнес към бизнес услуги; управлява се от доставчика на услуги в 

сферата на фасилити мениджмънта; повтарящи се операции с продължителност  

по-голяма от на една година; ориентирани са към резултата; цени или механизми 

за определяне на цените на услугите, които са тясно свързани с изпълнението. В 

EN 15221-1 е описано в обхвата на фасилити мениджмънта. Този стандарт е 

написан основно за споразумения в сферата на фасилити мениджмънта между 

клиент и външен доставчик на услуги в сферата на фасилити мениджмънта. 
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• EN 15221-3:2011 - Този европейски стандарт дава насоки как да се измери, 

постигне и подобри качеството на фасилити мениджмънта. Това дава 

допълнителни насоки към EN ISO 9000, EN ISO 9001 и EN 15221-2 в рамките на EN 

15 221 1. Стандартът осигурява връзка с управленските методи и теорията при 

управление. 

• EN 15221-4:2011 - Фасилити мениджмънтът обхваща и обединява много 

широк обхват от процеси, продукти / услуги, дейности и съоръжения. Подходът 

на този стандарт е да се помисли за добавената стойност на основните дейности 

като се приеме перспектива за продукт, както са признати от основните процеси, 

или основната дейност на организацията. Поради това този стандарт въвежда 

концепцията за стандартизирани (класифицирани) продукти за фасилити 

мениджмънт. В обхвата на настоящия стандарт попада осигуряването на  

номенклатура за фасилити мениджмънта, която включва: - съответната 

взаимовръзка на елементи и техните структури във фасилити мениджмънта; - 

дефиниции на термините и съдържанието за стандартизиране на продукти в 

сферата на фасилити мениджмънта, които са в основата на трансграничната 

търговия, управление на данни, разпределение на разходите и сравнителен 

анализ; - Класификация на високо ниво и йерархична структура за кодиране на 

стандартизираните продуктите в сферата на фасилити мениджмънта; - 

Разширяване на основния образец на фасилити мениджмънта, посочен в EN 

15221-1, чрез добавяне на времева скала във формата на цикъла на качеството 

нарича PDCA (планирай, направи, провери, действай); - Връзка към 

съществуващите разходи и структури на съоръженията; - Привеждане в 

съответствие с изискванията на основните дейности. Допълнителни ползи от този 

стандарт са: - Представяне на клиента вместо поглед ориентиран към конкретния 

актив; - Хармонизиране на различните съществуващи национални структури 

(например кодове за разходите за строителство) на по-горно ниво, което е от 

значение за организацията и нейните основни дейности. 

• EN 15221-5:2011 - Този европейски стандарт дава насоки за организациите 

в сферата на фасилити мениджмънта за развитие и усъвършенстване на своите 

процеси при подпомагане на основните процеси. Този стандарт определя също 

така основни принципи, описва процесите в сферата на фасилити мениджмънта 

на високо ниво, изброява стратегически, тактически и оперативни процеси и дава 

примери от работните процеси. Този стандарт е написан въз основа на първична 

процеси на търсене за целева група от всички заинтересовани страни в процесите 

на фасилити мениджмънт. 

• EN 15221-6:2011 - Този европейски стандарт определя обща основа за 

планиране и проектиране, управление на площите и пространството, финансова 

оценка, както и инструмент за сравнителен анализ в областта на фасилити 
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мениджмънта. Този стандарт обхваща измерването на площ и пространство за 

съществуващите, притежавани или наети сгради, както и за планиране сгради или 

такива в развитие. Този стандарт представя рамка за измерване на етажни площи 

в рамките на сгради и пространства извън сгради. В допълнение, той съдържа 

ясни термини и определения, както и методи за измерване на хоризонтални 

площи и обеми на сградите и / или части от сгради, независимо от 

предназначението им. 

• EN 15221-7:2012 - Този европейски стандарт дава насоки за сравняване на 

резултатите и съдържа ясни термини и определения, както и методи за 

сравнителен анализ за продукти и услуги в сферата на фасилити мениджмънта, 

както и организации и дейности в сферата на фасилити мениджмънта. Този 

европейски стандарт определя обща основа за сравнение на разходите за 

фасилити мениджмънт, на етажни площи и на въздействието върху околната 

среда, както и на качеството на обслужване, удовлетвореност и 

производителност. Този европейски стандарт е приложим за фасилити 

мениджмънт, както е определено в EN 15221-1 и подробно описано в EN 15221-4. 

• EN ISO 9001:2008 - ISO 9001: 2008 определя изискванията за система за 

управление на качеството, когато една организация трябва да демонстрира 

своята способност постоянно да доставя продукт, който отговаря на изискванията 

на клиентите и на приложимите законови и регулаторни изисквания, и има за цел 

да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на 

системата, включително процеси за нейното непрекъснато подобряване и 

осигуряване на съответствието на изискванията на клиентите и на приложимите 

законови и регулаторни изисквания. 

• EN ISO 14001:2004 CEN/SS S26 - ISO 14001: 2004 определя изискванията за 

система за управление на околната среда, за да се даде възможност на 

организацията да разработи и приложи политика и цели, които вземат предвид 

законовите изисквания и други изисквания, които организацията документирано 

е приела относно значимите екологични аспекти. Тя се прилага за тези 

екологичните аспекти, които организацията идентифицира като тези, които тя 

може да  контролират и тези, които може да повлияе. Тя не се посочват 

конкретни критерии за екологични резултати. 

• BS OHSAS 18001:2007 - BS OHSAS 18001: 2007 помага на организациите да 

прилагат по-стабилна система за управление на здравето и безопасността на 

работното място, така че те да се намалят рисковете за персонала и да се 

приложат правилните мерки за безопасност на работното място. Стандартът също 

така разглежда най-добрите начини за подобряване и поддържане на 

професионални системи за здраве и безопасност, докато се изпълнява в 

съответствие с политиката на компанията. Чрез спазването на BS OHSAS 18001: 
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2007, организациите могат да подобрят цялостната си работна среда и условията 

за наемане на работа. 

• ISO/IEC 20000-1:2012 - ISO / IEC 20000-1: 2011 е стандарт за система за 

управление на услугите (СУУ). Тя определя изискванията към доставчика на услуги 

да планира, създаде, внедри, работи, следи, преглежда, поддържа и подобрява 

СУУ. Изискванията включват дизайн, прехвърляне, доставка и подобряване на 

услугите, за да се постигнат съгласуваните изисквания за обслужване. ISO / IEC 

20000-1: 2011 може да се използва от: една организация, която търси услуги от 

доставчиците на услуги, и която изискват гаранции, че техните изисквания за 

услуги ще бъдат изпълнени; организация, която изисква съгласуван подход от 

всички свои доставчици на услуги, включително и от тези, част от веригата на 

доставки; доставчик на услуги, който възнамерява да докаже способността си за 

дизайн, прехвърляне, доставка и подобряване на услугите, които отговарят на 

изискванията към услугите; доставчик на услуги за да наблюдава, измерва и 

преглежда своите процеси и услуги за управление на услуги; доставчик на услуги 

за подобряване на дизайна, прехвърлянето, доставката и на услугите чрез 

ефективно прилагане и функциониране на СУУ; оценител или одитор, както 

критерий за оценка на съответствието на СУУ на доставчик на услуги с 

изискванията на ISO / IEC 20000-1: 2011. 

• ISO/IEC 27001:2014 - Стандартите ISO 27000 помагат на организациите да 

поддържат информационни активи сигурно: като финансова информация, 

интелектуална собственост, детайли на наети лица или информация, 

предоставена на трети страни. ISO / IEC 27001 е най-известният стандарт, 

гарантиращ спазването на изискванията на система за управление на 

информационната сигурност (СУИС). 

 

Национални колективни споразумения 

 

Най-важните национални и секторни колективни трудови договори, които имат 

отношение към италианския пазар на фасилити мениджмънт са: 

• Пране: национален колективен трудов договор за служителите на промишлени 

компании, работещи в сферата на пералните, химическото чистене, химическо 

чистене на дрехи, отстраняване на петна и гладене. 

• Multi-услуги: трудови отношения между фирми от сектора на почистването и 

интегрирани / мулти-услуги и неговите служители 

• Частни охранителни и доверителни услуги: за служители на институти и частни 

охранителни фирми и доверителни услуги 

• Транспорт и логистични: морски компании; автомобилния транспорт на стоки за 

трети страни; логистични фирми и транспортни помощници; комбинираните 



 

 

82 

 

82 Участие на служителите в предприятия за фасилити мениджмънт 

транспортни фирми; дружества, осъществяващи дейности в сферата на  

електронната търговия; самолетни агенции и морските обществени посредници; 

хладилни енергийни дружества; логистични фирми, дори и интегрирани услуги 

(изключени са фирми, попадащи в Националния трудов договора на 

пристанищните работници) 

• Кетъринг: хотели; къмпинг; морски курорти; свързани с туризма фирми / 

агенции; туристическите пристанища; алпийските хижи. 

• Фасилити мениджмънт: за служители в занаятчийския сектор, малки и средни 

предприятия и кооперации, които извършват дейности в сферата на фасилити 

мениджмънта. 

 

 

БЪЛГАРИЯ 

 

Най-важните стандарти, приложими в сферата на фасилити мениджмънта в 

България и официално признати от Българския институт по стандартизация, в 

качеството си на държавна институция, ръководеща регулаторната рамка на 

стандартите, са: 

 

 ISO 50001 - системи за управление на енергията. ISO 50001: 2011 определя 

изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на 

системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на 

организациите да следват систематичен подход за постигане на 

непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително 

енергийна ефективност, използването на енергия и потребление. 

 EN 15221-1:2006 - Този европейски стандарт дава насоки за подготовката 

на договори за работа в сферата на фасилити мениджмънта. 

 EN 15221-2:2006 - Този европейски стандарт дава насоки за подготовката 

на договори за работа в сферата на фасилити мениджмънта. Този 

европейски стандарт е приложим за: споразумения в сферата на  фасилити 

мениджмънта регламентиращи взаимоотношенията между клиента и 

доставчика на услуги в сферата на фасилити мениджмънта, както за 

публични така и за частни, европейски трансгранични о Европейския съюз, 

така и за местни организации; пълен набор от услуги в сферата на  

фасилити мениджмънта; и двата вида доставчици на услуги в сферата на  

фасилити мениджмънта (вътрешни и външни); всички видове работни 

среди (например промишлени, търговски, администрация, военни, 

здравеопазване и т.н.). Този европейски стандарт е приложим за услуги, 

които се характеризират преди всичко със следните свойства: бизнес към 
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бизнес услуги; управлява се от доставчика на услуги в сферата на фасилити 

мениджмънта; повтарящи се операции с продължителност  по-голяма от 

на една година; ориентирани са към резултата; цени или механизми за 

определяне на цените на услугите, които са тясно свързани с 

изпълнението. В EN 15221-1 е описано в обхвата на фасилити 

мениджмънта. Този стандарт е написан основно за споразумения в 

сферата на фасилити мениджмънта между клиент и външен доставчик на 

услуги в сферата на фасилити мениджмънта. 

 EN 15221-3:2011 - Този европейски стандарт дава насоки как да се измери, 

постигне и подобри качеството на фасилити мениджмънта. Това дава 

допълнителни насоки към EN ISO 9000, EN ISO 9001 и EN 15221-2 в рамките 

на EN 15 221 1. Стандартът осигурява връзка с управленските методи и 

теорията при управление. 

 EN 15221-4:2011 - Фасилити мениджмънтът обхваща и обединява много 

широк обхват от процеси, продукти / услуги, дейности и съоръжения. 

Подходът на този стандарт е да се помисли за добавената стойност на 

основните дейности като се приеме перспектива за продукт, както са 

признати от основните процеси, или основната дейност на организацията. 

Поради това този стандарт въвежда концепцията за стандартизирани 

(класифицирани) продукти за фасилити мениджмънт. В обхвата на 

настоящия стандарт попада осигуряването на  номенклатура за фасилити 

мениджмънта, която включва: - съответната взаимовръзка на елементи и 

техните структури във фасилити мениджмънта; - дефиниции на термините 

и съдържанието за стандартизиране на продукти в сферата на фасилити 

мениджмънта, които са в основата на трансграничната търговия, 

управление на данни, разпределение на разходите и сравнителен анализ; 

- Класификация на високо ниво и йерархична структура за кодиране на 

стандартизираните продуктите в сферата на фасилити мениджмънта; - 

Разширяване на основния образец на фасилити мениджмънта, посочен в 

EN 15221-1, чрез добавяне на времева скала във формата на цикъла на 

качеството нарича PDCA (планирай, направи, провери, действай); - Връзка 

към съществуващите разходи и структури на съоръженията; - Привеждане 

в съответствие с изискванията на основните дейности. Допълнителни 

ползи от този стандарт са: - Представяне на клиента вместо поглед 

ориентиран към конкретния актив; - Хармонизиране на различните 

съществуващи национални структури (например кодове за разходите за 

строителство) на по-горно ниво, което е от значение за организацията и 

нейните основни дейности. 
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 EN 15221-5:2011 - Този европейски стандарт дава насоки за организациите 

в сферата на фасилити мениджмънта за развитие и усъвършенстване на 

своите процеси при подпомагане на основните процеси. Този стандарт 

определя също така основни принципи, описва процесите в сферата на 

фасилити мениджмънта на високо ниво, изброява стратегически, 

тактически и оперативни процеси и дава примери от работните процеси. 

Този стандарт е написан въз основа на първична процеси на търсене за 

целева група от всички заинтересовани страни в процесите на фасилити 

мениджмънт. 

 EN 15221-6:2011 - Този европейски стандарт определя обща основа за 

планиране и проектиране, управление на площите и пространството, 

финансова оценка, както и инструмент за сравнителен анализ в областта 

на фасилити мениджмънта. Този стандарт обхваща измерването на площ и 

пространство за съществуващите, притежавани или наети сгради, както и 

за планиране сгради или такива в развитие. Този стандарт представя рамка 

за измерване на етажни площи в рамките на сгради и пространства извън 

сгради. В допълнение, той съдържа ясни термини и определения, както и 

методи за измерване на хоризонтални площи и обеми на сградите и / или 

части от сгради, независимо от предназначението им. 

 EN 15221-7:2012 - Този европейски стандарт дава насоки за сравняване на 

резултатите и съдържа ясни термини и определения, както и методи за 

сравнителен анализ за продукти и услуги в сферата на фасилити 

мениджмънта, както и организации и дейности в сферата на фасилити 

мениджмънта. Този европейски стандарт определя обща основа за 

сравнение на разходите за фасилити мениджмънт, на етажни площи и на 

въздействието върху околната среда, както и на качеството на обслужване, 

удовлетвореност и производителност. Този европейски стандарт е 

приложим за фасилити мениджмънт, както е определено в EN 15221-1 и 

подробно описано в EN 15221-4. 

 EN ISO 9001:2008 - ISO 9001: 2008 определя изискванията за система за 

управление на качеството, когато една организация трябва да 

демонстрира своята способност постоянно да доставя продукт, който 

отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите законови и 

регулаторни изисквания, и има за цел да повиши удовлетвореността на 

клиентите чрез ефективното прилагане на системата, включително 

процеси за нейното непрекъснато подобряване и осигуряване на 

съответствието на изискванията на клиентите и на приложимите законови 

и регулаторни изисквания. 
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 EN ISO 14001:2004 CEN/SS S26 - ISO 14001: 2004 определя изискванията за 

система за управление на околната среда, за да се даде възможност на 

организацията да разработи и приложи политика и цели, които вземат 

предвид законовите изисквания и други изисквания, които организацията 

документирано е приела относно значимите екологични аспекти. Тя се 

прилага за тези екологичните аспекти, които организацията идентифицира 

като тези, които тя може да контролират и тези, които може да повлияе. Тя 

не се посочват конкретни критерии за екологични резултати. 

 BS OHSAS 18001:2007 - BS OHSAS 18001: 2007 помага на организациите да 

прилагат по-стабилна система за управление на здравето и безопасността 

на работното място, така че те да се намалят рисковете за персонала и да 

се приложат правилните мерки за безопасност на работното място. 

Стандартът също така разглежда най-добрите начини за подобряване и 

поддържане на професионални системи за здраве и безопасност, докато 

се изпълнява в съответствие с политиката на компанията. Чрез спазването 

на BS OHSAS 18001: 2007, организациите могат да подобрят цялостната си 

работна среда и условията за наемане на работа. 

 ISO/IEC 20000-1:2012 - ISO / IEC 20000-1: 2011 е стандарт за система за 

управление на услугите (СУУ). Тя определя изискванията към доставчика 

на услуги да планира, създаде, внедри, работи, следи, преглежда, 

поддържа и подобрява СУУ. Изискванията включват дизайн, прехвърляне, 

доставка и подобряване на услугите, за да се постигнат съгласуваните 

изисквания за обслужване. ISO / IEC 20000-1: 2011 може да се използва от: 

една организация, която търси услуги от доставчиците на услуги, и която 

изискват гаранции, че техните изисквания за услуги ще бъдат изпълнени; 

организация, която изисква съгласуван подход от всички свои доставчици 

на услуги, включително и от тези, част от веригата на доставки; доставчик 

на услуги, който възнамерява да докаже способността си за дизайн, 

прехвърляне, доставка и подобряване на услугите, които отговарят на 

изискванията към услугите; доставчик на услуги за да наблюдава, измерва 

и преглежда своите процеси и услуги за управление на услуги; доставчик 

на услуги за подобряване на дизайна, прехвърлянето, доставката и на 

услугите чрез ефективно прилагане и функциониране на СУУ; оценител или 

одитор, както критерий за оценка на съответствието на СУУ на доставчик 

на услуги с изискванията на ISO / IEC 20000-1: 2011. 

 ISO/IEC 27001:2014 - Стандартите ISO 27000 помагат на организациите да 

поддържат информационни активи сигурно: като финансова информация, 

интелектуална собственост, детайли на наети лица или информация, 

предоставена на трети страни. ISO / IEC 27001 е най-известният стандарт, 
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гарантиращ спазването на изискванията на система за управление на 

информационната сигурност (СУИС). 

 

Национални колективни споразумения 

 

BGFMA в качеството си на представителство на работодателите в сектора на 

фасилити мениджмънта на национално ниво, все още не прилага колективно 

договаряне. 

 

Представените практически примери са от заинтересованите страни/партньори 

на национално ниво, които са Конфедерация на независимите синдикати в 

България "КНСБ" и Конфедерацията на труда КТ "Подкрепа". 

 

Сключен през януари 2011 г. договор между 1. "ФЕДЕРАЦИЯТА НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО" като част от "Конфедерация на 

независимите синдикати в България" КНСБ като представителство на работниците 

и служителите на национално равнище, 2. ФЕДЕРАЦИЯ "Строителство, индустрия 

и вода" като част от "Конфедерация труда "КТ" Подкрепа "и 3. Българската камара 

на строителите(БКС). 

 

Процедури за Стандарт на качеството: Българското законодателство, 

Постановления на министерски съвет, наредби и Европейската социална харта. 

 

Описание:  

 

Предмет на договора: чл.51б въз основа на Кодекса на труда (КТ) и в съответствие 

с принципа на доброволни преговори между страните по реда на чл. № 4 на 

Конвенция 98 на МОТ, ратифицирани от Република България (ДВ бр. 35 от 02. 05. 

1997 г.) и чл. 6 от Европейската социална харта (ДВ бр. 43 от 04. 05. 2000 г.). 

 

Секторният колективен трудов договор е правен акт, в рамките на фиксирани 

взаимоотношения между страните, който гарантира спазването на социално-

икономическите права и интереси на членовете на организациите, които са 

страни по него. 

 

Член 1. (1) Работодателят признава правото на синдикатите да представляват и 

защитават интересите на работниците и служителите в много предприятия. 

(2). Синдикатите признават правото на работодателя да представлява и защитава 

интересите на собствениците и управителите на фирмите в бранша. 
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Член 2. Страните признават легитимността и правото на своите членове да 

участват в колективен трудов договор (КТД) във фирми и представителни 

организации в бранша. 

 

 

УНГАРИЯ 

 

Стандартите, приложими към унгарския пазар на фасилити мениджмънт са: 

 

 MSZ ISO 50001 - Energy management systems – Този стандарт определя 

изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на 

системата за управление на енергията. Приложението на този стандарт е по 

избор. 

 MSZ EN ISO 9001:2008 - Той определя изискванията за система за управление 

на качеството, когато една организация трябва да демонстрира своята 

способност постоянно да доставя продукт, който отговаря на изискванията на 

клиентите и на приложимите законови и регулаторни изисквания, и има за 

цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане 

на системата. Прилагането на този стандарт не е задължително. 

 MSZ ISO 14001:2004 Защита на околната среда – този стандарт определя 

изискванията за система за управление на околната среда, за да се даде 

възможност на организацията да разработи и приложи политика и цели, 

които вземат предвид законовите изисквания и други изисквания, които 

организацията документирано е приела, както и информация за информация 

за значителни екологични аспекти. 

Свързано законодателство и регулации:  

Закон 1976 - II относно защитата на околната среда на човека. (Унгарски) 

Закон 1995 - LIII за общите правила за опазване на околната среда. 

Закон 1995 - LVII за управление на водите. 

Закон 2000 - XLIII за управление на отпадъците. 

Закон 2000 - XXV за безопасността на химическите вещества. 

Закон 2007 - LX за рамката за прилагане на Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата и Протокола от Киото 

Списък със свързаните наредби (на унгарски): 

http://www.bimeo.hu/korvedab/Jadatok2.htm 

Прилагането на този стандарт не е задължително, но указ или закон могат да 

го направят задължителен или задължителен в определени аспекти. 

 BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен - Този стандарт помага на 

организациите да прилагат по-стабилна система за управление на здравето и 

безопасността на работното място, така че да се намалят рисковете за 

http://www.bimeo.hu/korvedab/Jadatok2.htm
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служителите и да се определят правилните мерки за безопасност на 

работното място. Прилагането на този стандарт е задължително. Широко 

регулиран и контролиран от Унгарската инспекцията труда. 

Списък със свързаните наредби (на унгарски): 

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=532 

 

Национални колективни споразумения 

 

В Унгария има колективни трудови договори на ниво предприятие, както и 

секторни споразумения. Споразуменията на ниво предприятие може да се счита 

за най-решаващите в Унгария, като по този начин секторни споразумения са от 

второстепенно значение. Колективно договаряне на национално ниво е 

характерно само в областта на държавните служители, тъй като преговорите за 

заплати, влияещи върху разходите на държавния бюджет са приложими за 

служителите на няколко сектора. 

Приблизителният брой на колективните трудов договор по сектори: 

Частен сектор: 1303, което представлява приблизително. 750 000 работници 

Публичен сектор: 2048, което представлява приблизително. 280 000 работници 

Не съществува надеждно проучване, което би могло да посочи участието на 

сектора на услугите в сферата на фасилити мениджмънта в процеса на колективно 

договаряне. Предполага се, че колективното договаряне, ако има такова, не е 

типично в този сектор. 

 

 

ИСПАНИЯ 

 

Най-важните стандарти, приложими към испански организации са: 

 

 UNE EN ISO 9001 - ISO 9001: 2015 определя критериите за система за 

управление на качеството и е единственият стандарт в семейството, които 

можете да бъдете сертифицирани (въпреки че това не е изискване). Той 

може да се използва от всяка организация, голяма или малка, независимо 

от сфера на дейност. В действителност, има над един милион фирми и 

организации в над 170 страни, сертифицирани за ISO 9001. 

 SA8000 - SA8000 стандартът е основният документ за нашата работа в SAI. 

Той е един от първите подлежащи на одит стандарти за социално 

сертифициране в света за добри работни места, във всички промишлени 

сектори. Той се основава на Декларацията на ООН за правата на човека, 

конвенции на МОТ, ООН и националното законодателство, и обхваща 

промишлеността и корпоративни кодекси за създаване на общ език, за да 

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=532
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се измери социалното представяне. Това отнема подход за системи за 

управление чрез определяне на структурите и процедурите, които 

компаниите трябва да приемат, за да се гарантира, че спазването на 

стандарта непрекъснато се преразглежда. Тези, които искат да спазват 

SA8000 са приели политики и процедури, които защитават основните 

човешки права на работниците.  

 UNE EN ISO 14001 - Семейството на стандартите ISO 14000 предоставя 

практически инструменти за фирми и организации от всички видове, които 

искат да управляват своите екологични отговорности. ISO 14001: 2015 и 

неговите поддържащи стандарти като ISO 14006: 2011 се фокусира върху 

системите за опазване на околната среда за постигане на поставените 

цели. Другите стандарти в семейството акцентират върху специфични 

подходи, като например одити, комуникации, поставяне на етикети и 

анализ на жизнения цикъл, както и екологичните предизвикателства като 

изменението на климата. 

 OHSAS 18001 - OHSAS 18001, система за управление на здравето и 

безопасността -изисквания (официално BS OHSAS 18001) е международно 

приложим британски стандарт за професионални системи за управление 

на здравето и безопасността. Той е създаден, за да помогне на всички 

видове организации да въведат ясни правила за здраве и безопасност при 

изпълнение на служебните задължения. Стандартът е широко признат и 

популярен при управление на здравето и система за управление на 

сигурността. 

 ISO 22000 - Групата международни стандарти ISO 22000 е насочена към 

управление на безопасността на храните. 

 EPD - Международната EPD® система предлага на възможност за 

създаване на пълна декларация с "едностранен EPD®", като се фокусира 

върху само един екологичен аспект на продукта от гледна точка на 

жизнения цикъл. 

 

Estatutos Sociales 

 

Корпоративните правилници определят изискванията за достъп, условията и 

всички въпроси, засягащи корпоративните отношенията на хората, които 

съставляват кооперацията. Също така те определят техните права и задължения, 

както и формата на участие на тези хора в техните социални органи. 

 

Reglamento de regimen interno (RRI)  

 

Този доброволен документ е допълнение към правилата и въпросите, обхванати 

от устава. Те са изложени в по-големи подробности в други аспекти, които 
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регулират живота на кооперацията и нейната организационна структура, също 

така те определи проблемите, които засягат работниците, като заплати, часове и 

смени, участие в срещи и нивото на информация и документация, която всеки 

човек в компанията трябва получи. 

 

Национални колективни споразумения 

 

В Испания няма националните колективни трудови договори в сектора на 

фасилити мениджмънта. 

 

 

ГЪРЦИЯ 

 

Най-важните стандарти и видове договори, които са приложими към услугите на 

фасилити мениджмънта Гърция се състоят от: 

 

 ISO 50001 - системи за управление на енергията - ISO 50001: 2011 се 

основава на модела на системата за управление на непрекъснато 

подобрение, което също се използва за други добре познати стандарти 

като ISO 9001 или ISO 14001. Това улеснява организациите при 

интегриране на управлението на енергията в общите си усилия за 

подобряване на качеството и управление на околната среда. 

 EN 15221-1: Фасилити мениджмънт - Част 1 - Този европейски стандарт 

дава съотносими термини и определения в областта на фасилити 

мениджмънт. Той също така предлага структура на услугите в сферата на 

фасилити мениджмънта. 

 EN 15221-2: Фасилити мениджмънт - Част 2  - Фасилити мениджмънт — 

Споразумения -насоки за това как да се подготви Споразуменията за услуги 

в сферата на фасилити мениджмънта. Този документ е работещ и 

стандартизиран инструмент, предназначен за лица, които желаят да се 

изготви споразумение в сферата на фасилити мениджмънта. Той предлага 

позиции, които не са изчерпателни. Страните могат или не могат да 

включват, изключват, променят и адаптират тези позиции в собствените си 

договори. 

 EN 15221-3: Фасилити мениджмънт - Част 3 - Ръководството за качество във 

фасилити мениджмънта дава насоки как да се измери, постигне и подобри 

качеството на фасилити мениджмънта. Това дава допълнителни насоки за 

ISO 9000, ISO 9001 и EN 15221-2 в рамките на EN 15221-1. 

 EN 15221-4: Фасилити мениджмънт - Част 4 - Таксономия на фасилити 

мениджмънта. Фокусирани върху концепцията на класифицираните 
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продукти / услуги за фасилити мениджмънт чрез определяне на 

съответната взаимовръзка на елементите на услугата и техните 

йерархични структури, свързани термини и разпределение на разходите. 

 EN 15221-5: Фасилити мениджмънт - Част 5 - Насоки за развитие и 

усъвършенстване на процесите. Дава насоки за организациите в сферата 

на фасилити мениджмънта за развитие и усъвършенстване на своите 

процеси за подпомагане на основните дейности. 

 EN 15221-6: Фасилити мениджмънт - Част 6 - Измерване пространството. 

Измерване на площта и пространството за съществуващи сгради 

 EN 15221-7:2012 - Този европейски стандарт помага за установяването на 

процеси за установяването на подобрения, които организацията може да 

извърши чрез сравняване на производителността с други организации. 

Стреми се към съпоставяне на видове, продукти, процес и включва 

примери за сравнителен анализ и събиране на данни. Този европейски 

стандарт е приложим за фасилити мениджмънт, както е определено в EN 

15221-1 и подробно описано в EN 15221-4. 

 EN ISO 9001:2008 - определя изискванията за система за управление на 

качеството, когато една организация трябва да демонстрира своята 

способност постоянно да доставя продукт, който отговаря на изискванията 

на клиентите и на приложимите законови и регулаторни изисквания, и има 

за цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективното 

прилагане на системата, включително процеси за нейното непрекъснато 

подобряване и осигуряване на съответствието на изискванията на 

клиентите и на приложимите законови и регулаторни изисквания.  

 EN ISO 14001:2004 CEN/SS S26 - ISO 14001: 2004 е приложим за всяка 

организация, която желае да създаде, внедри, поддържа и усъвършенства 

системата за управление на околната среда, за да се увери в 

съответствието с обявената политика за околната среда, и да докаже 

съответствие с ISO 14001: 2004 като а) създаване на самостоятелни стимули 

и собствена декларация, или б) търсене на потвърждение на неговото 

съответствие със заинтересованите страни, които имат интерес към 

организацията, като клиенти, или в) търсене на потвърждение на своята 

собственото заявление от външно за организацията лице или г) търси 

сертификация / регистрация на своята система за управление на околната 

среда от външна организация. 

 ISO 9001:2015 - Той определя изискванията за система за управление на 

качеството. Той е международно признат стандарт за управление на 

качеството и се отнася до всички видове дружества, независимо от техния 

вид, размер и доставения продукт или услуга. 

 ISO 14001 - Системи за управление на околната среда в съответствие със 

стандарт ISO 14001 и Регламент 1221/2009 (EMAS II) 
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 OHSAS 18001 – OHSAS 18001: 1999 / ΕΛΟΤ 1801: Система за безопасни и 

здравословни условия на труд 

 ISO 22000:2005: Система за управление на безопасността на храните - 

анализ на опасностите и критична точка на контрол (HACCP) ELOT 1416, 

AGRO 1, DS 3027 и препоръките на Международната комисия за хигиената 

на храните на ФАО / СЗО Codex Alimentarius 

 ΕΛΟΤ 1429: Организации за прилагане на Хартата за обществената работа 

 SA 8000 - Той е международен стандарт, и поставя изискванията за 

подобряване на условията на труд и защитата на човешките права. 

 ISO 26000: международния стандарт, който дава възможност на фирмите 

да разработват и прилагат система, включително насоки и инструкции 

 ISO / DIS 18480-ISO / TC 267: Фасилити мениджмънт - стандартизация в 

областта на фасилити мениджмънта в процес на разработка  

 

Системи за колективно договаряне в ЕС претърпяват постоянна промяна от края 

на 90-те години на 20-ти век. Но тъй като предприятията в цяла Европа се стремят 

да отговорят на засилване на конкуренцията в световен мащаб, натискът от 

страна на работодателите за по-голяма гъвкавост при колективното договаряне се 

увеличава, особено от началото на икономическата криза през 2008 г. 

 

Национални колективни споразумения 

 

Националният общ колективен трудов договор (E.G.S.S.E.), подписан от GSEE и 

работодателски организации определя минималните условия за заетост, 

заплащане и възнагражденията в частния сектор. Затова в никакъв случай 

заплатата на служителя не може да бъде по-ниска, отколкото заложеното на 

Националния общ колективен трудов договор E.G.S.S.E. Той е подписан от 

Организацията на държавните работодатели и GSEE (синдикати). 

 

Всички компании, опериращи в сектора на Фасилити мениджмънта в Гърция 

следват националното законодателство, което е по-високо източник на право от 

колективни трудови договори, но предоставянето на трудов договор не може да 

противоречи на колективния трудов договор, освен ако този договор не е с по-

благоприятни за служителя. Има някои фирми в сектора на фасилити 

мениджмънт, които са подписали оперативни колективни споразумения между 

работните им съвети и законните представители на всяка компания (напр. ISS 

Facility Services SA 2014 г., ESA Security Solutions SA 2016, SARP FACILITY 

MANAGEMENT A.E. 2012 и т.н.), които се отнасят до минималното ниво на 

заплащане, обезщетения и т.н. 
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Безсрочни договори 

 

Безсрочните договори нямат никакви условия или периоди, определени в самия 

договор. Възможно е да имат начална дата на договора, но липсва крайна дата. 

Този вид договор може да бъде в писмена форма между работодателя и 

служителя. Безсрочни трудови договори, се използват винаги, когато наемането 

на служители на "постоянна" основа. Той се подписва от членовете на 

асоциацията за фасилити мениджмънт и служители. Страните са свободни да 

включва клаузи, за които те са постигнали съгласие по договора, с изключение на 

тези, които противоречат на задължителните разпоредби на законовите и 

подзаконовите разпоредби (например клаузи за дискриминация) и тези, които са 

изготвени от съответния клон на организацията. Характеризира се като такива, 

тъй като, те не разполагат с определен термин, безсрочен договор може да бъде 

прекратен или по желание на една от страните (съкращение, оставка, 

пенсиониране ...), по силата на споразумение между страните или поради 

непреодолима сила (форсмажорна ситуация). 

 

Срочни договори 

 

Срочен трудов договор е сходен с договор за постоянна заетост. Разликата е, че 

срочният договор предвижда начална дата и крайна дата. Продължителността на 

договора е ясно посочено между работодател и работник. В договора се посочва, 

че "При достигането на (дата за край на състоянието) този трудов договор се 

прекратява, и трудовото правоотношение между служителя и работодателя се 

преустановява. Договорът може да приключи "след определено събитие или след 

приключването на конкретна задача". В срока на договора работодателят ще 

посочи кога са приложими или не ползи, като например пенсия, медицинска 

помощ, резервен, всякакъв вид застрахователно събитие и т.н. Договорът се 

подписва от членовете на фасилити мениджмънт асоциация и служителите. 

 

Договор за определени проекти 

 

Договорът за проект е много сходен със срочния или временния трудов договор. 

В този случай, вместо записване на начална дата и крайна дата, договорът за 

проект е договор, при който служителят е нает за изпълнение на определен 

проект. С други думи, датата на завършване на проекта е неизвестна - тя може да 

бъде шест месеца, може да е 12 месеца или дори по-дълго. По този начин 

служителят е обвързан с проекта, а не с дати. В договора следва да има сходен 

текст: "Заетостта, започва да тече от (предвиди начална дата) и завършва при 

приключване на проекта." Той се подписва от членовете на Асоциацията за 

фасилити мениджмънт и служителите. 
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Краткосрочни договори за работа 

 

Стандартният договор е подходяща за еднократно, краткосрочно работа с 

продължителност няколко седмици. На стандартния персонал обикновено не се 

издава друг договор от този тип в рамките на 12 месеца, но когато това е изрично 

договорено, трябва да е имало разлика от най-малко шест седмици между 

договори. Той се подписва от членовете на фасилити мениджмънт асоциацията и 

служители. 
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EI for FM ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Резюме 

 

В рамките на изследването EIforFM, в допълнение към проучване и анализа на 

пазарната ситуация в участващите страни и обмена на добри практики, се 

предвижда създаването на предложение за пилотно обучение, адресирано към 

целия обхват на целевата група, която вече е определена в проектното 

предложение. 

 

Основната цел на тази схема за обучение е да се предложат конкретни модули за 

обучение по темите на проекта и да се постигне информираност и познания на 

различни целеви групи, като се започне от различен обмен между партньорите по 

проекта, като се получи обратна връзка и предложения от заинтересованите 

страни по проекта по време на национални семинари и  се използват основните 

резултатите от анализа. Както се посочва в заявлението за проекта, темите, 

предложени за обучение са различни и разнородни, главно в зависимост от 

анализа на нуждите на целевите групи", предприемаческата/ професионална 

среда и обхвата на самото обучение. 

Основното съдържание на предложението за обучение е строго свързано с 

историята на индустриалните взаимоотношения на европейско и секторно ниво, с 

ефекта от колективно договаряне и определянето на заплатите върху 

ефективността и продуктивността на предприятието; Европейската рамка за 

определяща Европейското дружество (SE) и Европейското кооперативно 

дружество (SCE) и структурата на услуги в сферата на фасилити мениджмънта, 

която се фокусира конкретно върху приложението на правата на служителите за 

информация и консултиране върху живота и производство на компанията. 

 

Партньори предлагат набор от модули, които са изцяло независими един от друг, 

като се взимат предвид, че различните играчи могат да ги избират, напасват и 

адаптират, започвайки от този цялостен подход. 
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В общ план, предложението за обучение на  EI for FM има за цел да: 

 Повиши информираността за историята и развитието на европейските 

индустриални отношения; 

 Определи тенденциите в европейската система за колективно договаряне, 

изтъквайки ролята на системи и институции за определяне на заплатите и 

как регламентирането на заплатите въздейства на икономическата 

ефективност; 

 Информира целеви групи относно това как европейската правна рамка 

регламентира на Европейското дружество (SE) и Европейското 

кооперативно дружество (SCE) и, по-специално, как някои модели за 

управление и степента на прилагане на правата на работниците по 

отношение на правото на информация и консултиране се прилагат по 

отношение на SE и SCE ; 

 Определи сектора на фасилити мениджмънта в Европа, анализиране на 

управлението и участието на работниците в различни фирми за фасилити 

мениджмънт и особено с акцент върху различни подходи организацията и 

прилагането на правата на работниците по отношение на правото на 

информация и консултиране в този сектор; 

 Анализира как следва да се управлява участието на работниците, за да се 

увеличи ефективността на компанията 

 

Като се вземат предвид общите цели на обучението, настоящата част на 

изследването започва с въведение към различните участващи целеви групи, 

тяхното определяне и дефиниране на техните нужди от обучение. 

Идентифицираните целеви групи в рамките на предложението на обучение са 

мениджъри на различно ниво, представители на синдикатите и представители на 

работниците. За да се балансират управленските аспекти на обучението с тези, 

присъщи на синдикалните представители и нормотворците е една от 

характеристиките на обучението, като за инструмент се използват правата на 

работниците за информация и консултации. 
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Следващата секция на обучение изследва различните приложими методики за 

ефективно предложението на обучение. Ясно е, че смесеният подход пасва по-

добре на целите на обучението, като съответства на разнородността на целевите 

групи, смесвайки по-традиционни методи на обучение с иновативни и 

технологични подходи и инструменти. Избраните препратките и материалите се 

използват въз основа на надежден и успешен опит за обучение по темата, както и 

периодични издания, вестници и наръчници редактирани от европейските 

институции, браншовите и професионални асоциации, като например ЕСИ и 

EuroFM. Трябва да се отбележи, че по-голямата част от документите постоянно се 

обновяват - веднъж или два пъти годишно - от авторите, което ги прави важни 

инструменти за обучение. 

 

Третата част на секцията адресира обучителните модули: след преглед на целия 

набор от модули, всеки един описано от гледна точка на общите и специфичните 

цели, основното съдържание и препратките. 

 

2. Въведение в EI for FM Предложение за обучение 

 

2.1. Определяне на целевите групи и анализ на нуждите от 

обучение  

 

В този раздел, различните целеви групи, към които именно е адресирано 

обучението са описани в подробности, като отново се проучва анализа на техните 

нужди от обучение по съответните теми. 

 

2.1.i Ръководство на компанията 

 

Мениджърите на компанията са тези, които осъществяват управленски дейности 

в рамките на организацията. Предложението за обучение EI за FM счита, че както 

топ мениджъра, така и мениджъра от средно ниво ще имат полза от такъв вид 
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обучение, в зависимост от техните функции и опит в организацията и / или 

предприятието. 

 

Основната и общата цел е да се даде възможност на мениджърите да направят 

по-ефективен принос към техните компании чрез увеличаване на тяхното 

разбиране, знания и умения за ефективно управление на индустриалните 

отношения. Подходът е да се отговори на потребностите от обучение на средни и 

висши мениджъри, особено тези, които работят в областта на човешките ресурси 

(HR) и / или управлението. 

 

По-долу са описани основните резултати от обучението за мениджъри на фирми: 

 Разбиране как държавните и други институции могат да помогнат на 

организацията в развитието на ефективни индустриални взаимоотношения 

и в предотвратяването и разрешаването на икономическо недоволство; 

 Оценяване естеството на колективно договаряне, ефективна обработка на 

оплакванията и значението на процедури в разрешаването на оплаквания 

и спорове; 

 Разбиране на това какво представляват стачни действия, независимо дали 

това е законно, какво пасиви може да възникнат за служителя / профсъюза 

и какви средства за защита са налични за работодателя (ако има такива); 

 Разбиране на експресни и подразбиращи се условия, които се обвързват 

работодателя с работника и експозицията на работодателя, когато не се 

изпълнят правните задължения; 

 Преговори за успешен изход за всички страни, където това е възможно; 

 Прилагане на подобрени меки и твърди умения в областта на увереността 

и управление на конфликти. 
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2.1.ii Представители на профсъюзите  

 

Представител на профсъюза може да се определи като член на синдикатите, 

който представлява и дава съвети на работниците, когато възникнат проблеми на 

работното място и /или когато възникнат въпроси, свързани с работата им. Сред 

другите функции, синдикалните представители обсъждат притесненията си с 

работодателя, придружават работници при дисциплинарни разговори с 

ръководството и представляват работниците в преговори относно тяхното  

заплащане и относно реда и условията за наемане на работа (колективно 

договаряне).24.  

 

Следователно, основният резултат от анализа на нуждите, е да се даде 

представители на синдикатите ясно да разберат различните отношения между 

Европейския синдикализъм и Системите за индустриални взаимоотношения: това 

знание трябва да се развива, като се взима предвид изследването на различните 

системи за индустриални взаимоотношения и модели25. Целта е да се отговори на 

нуждите на представителите на синдикалните по комплексен начин, с участието 

на всички нива, а именно управленски, директорски и секретарски. 

 

По-долу са описани основните резултати от обучението за представители на 

синдикатите:  

 Разбиране на ключови институции и органи, техните задължения и 

компетенции, техните процеси за вземане на решения; 

 Разбиране на съответните политики както социалните, така и 

икономическите; разбиране на европейския социален модел и логиката за 

определяне на новите политики за социално осигуряване; 

 Да бъдат наясно с участващите законодателства, като например тези, 

свързани със социални теми, конфликт на свободи, Европейската съдебна 

                                                 
24 Cfr. “Присъединяването към синдикат - ролята на синдикален представител”; GOV.UK; 

https://www.gov.uk/join-trade-union/role-of-your-trade-union-rep  
25 Cfr. G. Fajertag, P. Pochet (ЕСИ) Социални обединения в Европа - нова динамика; 2000 

https://www.gov.uk/join-trade-union/role-of-your-trade-union-rep
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практика, последните решения, нови процедури за гласуване - като 

обратно мнозинство; 

 Разбиране и управление на основите на икономиката на труда; 

 Познания по историята на Европейския социален диалог: нейната 

еволюция, резултати, сегашната ситуация, бъдеще, работодателски 

организации; 

 Последно икономическо, социално и политическо развитие и, в частност, 

по отношение на текущите предизвикателства за синдикатите; 

 Процес на интеграция в ЕС: нови предизвикателства и постигнатите досега 

резултати; 

 Приликите и разликите между европейско ниво и ниво страна/сектор 

 

2.1.iii Работници и представители на работниците  

 

Представителите на работниците по принцип се определят като работниците 

(избрани или определени от останалите работници във всяка фирма или 

производствена единица), които съблюдават за прилагането и спазването на 

законите и процедурите на работното място. 

 

Представители на служителите на ниво съвет, особено в една мултинационална 

корпорация (МНК) и SE/ЕКД могат да повлияят на стратегическите решения и 

активно да допринасят за управлението на промяната. В контекста на Устава на 

европейското дружество става все по-очевидно, че мандатът на представителите 

на борда на ниво на служителите не се ограничава само до работната сила на 

страна. Те би трябвало да вземат предвид интересите на работниците в цяла 

Европа. Участниците се съгласиха, че представителството на борда на ниво 

служител в рамките на SE / ЕКД представлява качествено нов етап за 

представители от страни, в които този вид представителство е непозната досега. 

Но представителството на служителите на ниво съвет в страни, в които се намират 

седалището на фирмата, които имат опит на това ниво на представяне, също 

трябва да бъде наясно с новия обхват на техните отговорности. Представители на 
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служителите на ниво съвет в Европейските дружества, ЕКД, както и в други 

европейски МНК, ще получат следните резултати от обучението: 

 ясно разбиране за възможно застрахователно покритие в случай на 

необходимост; 

 подходящи езикови умения, за да общуват и да обменят мнения и 

информация с работната ръка, която се очаква да представляват както в 

своята страна така и в страните, където се намира предприятието; 

 Разбиране на дружественото право и регулации в страната, в която 

предприятието има седалище; 

 Разбиране на основната на финансова и икономическа информация; 

 Повишаване на тяхната "глобална представа" (например, избирането на 

представители на служителите, с различен от немски произход и тяхното 

участие в базирана в Германия SE / SCE / МНК, и в същото време, 

включването на немски представители на служителите на ниво съвет в 

същото SE с да мислят и действат по "европейски"); 

 Повишаване на тяхната междукултурно разбирателство. 

 

Освен и в допълнение към тези типични резултати от обучението, предложението 

за обучение EI for FM добавя съдържание и материали, конкретно свързани със 

законите, регулиращи SE и SCE, както и за типичните компоненти на сектора на 

фасилити мениджмънта. По този начин, произтичат и следните допълнителни 

резултати, които адресират нуждите на целевите групи: 

 Разбиране на същността и потенциала на SE и SCE, особено с акцент върху 

прилагането и въздействието върху правата на работниците по отношение 

на информацията и консултирането; 

 Разбиране на степента на прилагане на правата на работниците в 

предприятия за фасилити мениджмънт по отношение на информацията и 

консултирането ; 

 Оценка на въздействието на участие в такава степен върху 

продуктивността на предприятието. 
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2.1.iv Секторът на здравеопазването и безопасността като успешна 

практика за заимстване що се отнася до правата на работниците по 

отношение на информацията и консултирането  

 

Секторът на здравеопазването и безопасността провежда политика на 

ангажираност от години, що се отнася до правата на работниците по отношение 

на информацията и консултирането. Централното място, което заема проблема и 

неговата значимост включва всички участници: работодатели, работници и 

представителите на работниците. Интересът в тази област засяга различни страни, 

които искат да постигнат общата цел за безопасна работа на безопасно работно 

място. Смесеният подход, даващ възможност на всички ключови участници да си 

сътрудничат в името на прилагането на процедурите в сектора на здравето и 

безопасността прави този сектор една от успешните практики на разположение 

до момента. 

 

Съгласно закона, работодателите са отговорни да менажират безопасните 

условия на труд. Това означава да бъдат уверени, че работниците са защитени от 

всичко, което може да им навреди, като ефективно контролират всякакви рискове 

за здравето или рискове от нараняване, които биха могли да възникнат на 

работното място. И работодателите, и служителите имат отговорността да се 

грижат за здравето и безопасността на работното място. Работодателите имат 

основните задължения за предотвратяване на рисковете за работниците си чрез 

въвеждане на защитни мерки, включващи безопасни начини на работа, 

предпазно облекло, подходящи лични предпазни средства, както и информация, 

инструкции и обучение на работниците. В същото време, законът изисква 

работниците от своя страна да изиграят ролята си и да помогнат на работодателя 

да ги защити, например като се грижат за собствената си безопасност и здраве, 

както и за тази на други хора; като активно си сътрудничат с работодателя 

относно безопасността и здравето; следват преминатото обучение за безопасни 

условия на трус; споделят с някой (работодател, ръководител или представител 
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на работниците), ако смятат, че самата работа – или неадекватни мерки - поставят 

безопасността и здравето на някого в риск. 

 

Представители на работниците, в комбинация с директното участие на работника 

е ефективен начин за получаване на мнения и за активно включване на 

работещите в темите за здравословни и безопасни условия на труд. Както е 

посочено в горните раздели, ролята на представителя на работника е да 

гарантира, че работниците имат принос в процеса на вземане на управленски 

решения, когато се разработват превантивни и защитни мерки, чрез отразяване 

на техните мнения, опасения, идеи и очаквания26. Тази роля е разграничена от 

ролята на служителите супервайзъри, чиято длъжностна характеристика включва 

задачи да подпомогнат управлението на здравословни и безопасни условия на 

труд. Техните права и отговорности са определени в националното 

законодателство, включително и платена отпуска за изпълнение на техните 

функции и провеждане на обучения. Представителите на работниците могат да 

бъдат и представители на синдикатите. Както бе посочено по-горе, синдикатите 

играят важна роля в подкрепата и обучението на своите представители и при 

предоставянето на независима информация за здравето и безопасността на 

работното място. Те често работят с работодателите над проекти за решаване на 

проблемите със здравословни и безопасни условия на труд. 

 

2.2 Методологии за предложения за обучения по отношение на EI 

for FM 

 

Както за всяка обучителна сесия и по-специално за дейностите по обучение, 

насочени към професионалисти, важното е да се зададе структурата на 

обучението в зависимост от обучаващите се. Този подход е особено важен, когато 

                                                 
26 Cfr. OSHA Участие на работниците при здравословните и безопасни условия на труд, 

практическо ръководство; https://osha.europa.eu/en/tools-and-

publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide  

Cfr. “Практически семинар за участие на работниците: Повишаване на професионалната 

квалификация и други поддържащи мерки за представителите на работниците в заседанията на SE;  

http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-WP-Competence-Centre/Activities/Workshop-

Further-training-and-other-supportive-measures-for-workers-representatives-in-SE-boardrooms 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-WP-Competence-Centre/Activities/Workshop-Further-training-and-other-supportive-measures-for-workers-representatives-in-SE-boardrooms
http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-WP-Competence-Centre/Activities/Workshop-Further-training-and-other-supportive-measures-for-workers-representatives-in-SE-boardrooms
http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-WP-Competence-Centre/Activities/Workshop-Further-training-and-other-supportive-measures-for-workers-representatives-in-SE-boardrooms
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целевите групи са толкова разнородни, както в случая с EI за FM предложението 

за обучение. Друг важен аспект, който трябва да се контролира, е как да се 

повиши участието и взаимодействието между участниците, оценявайки 

предишен опит и предишно обучение. Днес повече от всякога обучението е 

решаваща и трудна задача, която не може да бъде изпълнена чрез обикновено 

предаване на знания, особено по отношение на професионалното обучение и 

конкретни действия за обучение, разработени в предприятията и организациите. 

Това изисква способност да се разбере средата, в която оперират различните 

целеви групи. Тук са обобщени няколко методики, които лесно могат да бъдат 

приложени, като те основно смесват традиционните методи с такива подходящи 

за професионално обучение. 

 

Брейнсторминг: този метод може да се използва за създаване на идеи около 

определена тема. Участниците участват пряко и активно от самото началото на 

сесията. Едва след като всички отговори са записани има последващ анализ или 

категоризация, както и дискусия относно целесъобразността на идеите. 

 

Сноуболинг: Този метод е полезен за консолидиране на обучението или за 

насърчаване на сътрудничество за развитието на нови идеи. Участниците се 

включват в творчески процеси и споделено обучението. Сноуболингът разделя 

големите групи в по-малки такива като всички стажанти имат възможност да 

изразят себе си. 

 

Айсбрейкърс: Айсбрейкърс са краткотрайни упражнения, които могат да бъдат 

използвани в началото на обучителния процес с цел да позволи на обучаваните 

да се запознаят един с друг преди да започне съществената част от обучението. 

Методът може да бъде използван с цел насърчаване на смесването на групите. 

 

Презентация: Този метод улеснява придобиването на нови знания, имайки 

предвид, че участието е важен фактор осигуряващ успех при ученето, 

препоръчително е да бъде осигурено подходящо време за групови или 

индивидуални дискусии незабавно след презентациите. 
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Редуване на лекции и групови занимания: Лекциите са подходящ подход за 

представяне на нови знания на аудиторията. Но научаването възниква, когато 

обучаваните активно участват в собствения си обучителен процес. Лекциите 

представляват структурирани презентации, целящи предаване на знания и са най-

директния обучителен метод. На малки групи обучавани се задават конкретни 

теми и им се дава ограничено време за дискусии. Те са ефективни, когато 

участниците все още изпитват известно неудобство да разговарят един с друг. 

 

Дебатиране: Метод за официално представяне на спор по дисциплиниран начин. 

Дебатът включва хипотетични въпроси, които да бъдат задавани на обучаваните в 

съдебната система с цел да достигнат до заключения чрез свои собствени 

разсъждения. Целите са насочени към стимулиране на мисловния процес и 

разсъжденията и няма верен отговор от гледна точка на обучителя. 

 

Симулиране на изслушвания и ролеви: Ролевите игри включват разпределянето 

на определена роля на групата или подгрупата. Участващите ще бъдат помолени 

да представят задача (спорен въпрос) от различни гледни точки. Предимството на 

тези техники е разиграването на реални ситуации. 

 

Практически демонстрации: В обучения основани на уменията, когато се 

използва метода на демонстрация, обучителят представя логическите процедури 

стъпка по стъпка в процеса на работа, приложимите принципи, както и всяка 

свързана информация. Този метод основно се използва в мултидисциплинарните 

обучения. 

 

Разрешаване на проблем: Този обучителен метод се използва за 

идентифициране, анализиране и намиране на подходящите начини за справяне с 

проблем. Начинът, по който може да бъде достигнато разрешаването на проблем 

се мени спрямо един или друг проблем. Може да бъде приложен в рамките на 

работни групи или в границите на неформални дискусии. 
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Казуси: Казусите осигуряват читатели с цялостен поглед върху основния въпрос, 

произход на ситуацията, замесени хора, събитието, довело до проблема или 

решението под ръка. Казусите са използвани, за да илюстрират определен набор 

от учебни резултати, и (както в реалния живот) рядко са налице точни отговори на 

дилемата. Това създава възможността за разбиране и прилагане на принципи, 

наредби и правила върху реален или въображаем сценарий. 

 

Учене чрез опит: Могат да бъдат полезни в обучения, фокусирани върху 

методологически умения и способности. Ученето чрез опит се учене чрез 

отражение на това, което често е в контраст с дидактически обучение. Фокусира 

се върху процеса на обучение на лицето, което преминава през преживяване, 

много подобно на това, което се случва в реални житейски ситуации. 

 

Обратна връзка: Помага на обучаващите се да разберат своите способности, да 

осъзнаят своите силни и слаби страни, както и да идентифицират действия, които 

да предприемат с цел подобряване на представянето си. Обратната връзка може 

да се прилага неформално в ежедневните срещи между обучителя и обучавания, 

между колеги или връстници, или официално като част от писмено оценяване. 

 

Инструктаж: Предлага преглед на дейността, идентифициране на различните 

гледни точки, както и възможност за споделяне на идеи. От решаващо значение 

е, че обратното докладване рефлектира по-скоро върху гледната точка на групата, 

отколкото върху тази на който и да е говорител на групата. Препоръчително е 

използването на флипчарт по време на дискусиите27. 

В допълнение на гореспоменатите методи за успешно провеждане на обучение, 

заслужава си да се спомене, че лица, различни от обучаващия, могат да бъдат 

включени, за да гарантират ясна и ефикасна намеса в обучението. С това следват 

описания на методи, свързани с други лица: 

                                                 
27 Crf. “Насоки, издадени от работната под-група за обучение на на обучители EJTN  "Наръчник 

за методология за юридическо обучение в Европа; 2016 г. Наръчникът се фокусира върху 

обучението на методики за юридически персонал в Европа, обаче общата структура и рамка на 

инструменти за обучение и методологии може лесно да се адаптира към целите на предложение за 

проект EI for FDM. В допълнение, този документ се актуализира ежегодно от подгрупа. 
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Обучение и менторство: този метод се състои в поставяне на един стажант 

заедно с опитен специалист с дидактически умения, с цел запознаване на 

стажанта с професионалните изисквания в конкретна област, изискваните 

способности и умения, като това се случва по един практически начин в директна 

ситуация. Този метод на обучение на работното място се използва предимно в 

първоначалното обучение и във въвеждащото обучение. 

 

Супервизия: този метод е специфична форма на професионални консултации под 

формата на супервизия на работното място. Целта е устойчиво да се подобрят 

професионалните способности и умения на супервизирания (те), било то цели 

организации, групи или индивиди. Супервайзърът придружава супервизирания 

(те) по време на ежедневната му работа, с цел да долови ролеви динамики, както 

и потенциални отклонения в отношенията сред самите супервизирани, от една 

страна, и в отношенията между супервизираните и трети страни, от друга. От 

гледна точка на супервизирания, целта на надзора е да му помогне да открие 

практически начини за самоподобряване на професионални способности и 

умения. 

 

Интервизия: този метод по същество е форма на групово наблюдаване без 

супервайзър. Супервизираните взаимно осъществяват супервизия един на друг; 

едно очевидно преимущество за обучаваните е особено конфиденциалната 

обстановка. Интервизионната група е стриктно ограничена до равнопоставени 

служители. 

 

Обучението EI за FM идеално може да съчетава различни методологии и 

различни способи за постигане на целите си, от традиционния клас до подкрепата 

на модерните технологии. Уместността на електронните методи за обучение се 

определя, като се вземе под внимание профила на обучавания, обучителните 

цели и самото съдържание на обучението. По този начин се счита, че 

използването на нови технологии е от полза най-вече в курсове за възрастни, 

които вече имат професия. Като се има предвид хетерогенността на целевите 



 

 

108 

 

108 Участие на служителите в предприятия за фасилити мениджмънт 

групи и на различни потребности от обучение този универсален подход подкрепя 

и допълва традиционните уроци лице в лице и традиционната методика. 

 

3. Съдържание на EI for FM Предложение за обучение 

3.1 Обща информация 

Модул 1 – Развитие в европейските индустриални отношения 

 Въведение 

 Участници в индустриалните отношения 

 Процеси 

 Заключения 

 

Модул 2 – Развитие на европейската система за колективно договаряне 

 Въведение 

 Системи за определяне на възнаграждения и институции: колективно 

договаряне между пазара и държавната намеса 

 Системи за определяне на възнаграждения и икономически резултати 

 Промени в институциите за определяне на заплащането 

 Промени в работната заплата 

 Заключение 

 

Модул 3 – Европейска правна рамка на европейското дружество и 

европейското кооперативно дружество 

 Европейско дружество 

 Европейско кооперативно дружество 

 Управление и участие на служителите в Европейското дружество и 

Европейското кооперативно дружество 

 

Модул 4 – Секторът на фасилити мениджмънт услугите и управление 

 Фасилити мениджмънт услугите и дефиниция на пазара 

 Управление и участие на служителите в различните фасилити мениджмънт 
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компании 

 Традиционни срещу иновативни организационни подходи 

 Овластяване, включване и участие на служителите 

 

Модул 5 – Управление на участието на служителите с цел увеличаване на 

ефективността на компанията 

 От осъзнатостта към придобиването на компетенции през казусите и 

анализирането на най-добрите практики 

 

Модул 1 – Развитие в европейските индустриални отношения 

 

Смяна на правата на работниците: напредък и пречки - Допълнителна причина 

за започване на преговорите е било въздействието на мерките за икономии върху 

публичната администрация и по-специално драстични замразявания на 

плащанията, намаляване на заплатите и работните места, което води до 

приблизително един милион загубени работни места, но също така и промени на 

договорните споразумения и условията на труд. Въз основа на тази споделена 

оценка, синдикати и работодатели на централната администрация са били 

убедени, че държавната администрация трябва да бъде в състояние по-добре да 

се справя с такива преструктурирания чрез по-добро информиране и 

консултиране на работниците и следователно трябва да се позовава на 

резултатите от промяната на информацията и консултациите за преодоляване на 

съществуващите недостатъци на законодателството на ЕС, така че да се 

консолидират правата на информираност държавните служители и консултациите 

и приемането на правно обвързваща европейска рамка за информиране и 

консултиране на публичната администрация и за подобряване на 

преструктурирането на публичната администрация. На 21 декември 2015 г., бе 

постигнато знаково споразумение между представители на синдикатите. 

 

Национална и европейска административна делегация (TUNED) и Работодателите 

в публичния сектор на Европейския съюз (EUPAE), предложиха обща рамка на 

общи минимални стандарти за основните права на информираност и 



 

 

110 

 

110 Участие на служителите в предприятия за фасилити мениджмънт 

консултиране на държавните служители в централната държавна администрация, 

включително преструктуриране, баланс работа / личен живот, работното време, 

здраве и безопасност. Разширява приложното си поле от държавни служители 

към служители на договорни отношения в публичната администрация. Освен това 

се разширява материалния обхват на информация по отношение на условия на 

труд, организацията на труда, обучение, пол, социална защита и възнаграждение 

и обхвата на задълженията за консултация за здравето и безопасността, работно 

време, баланс работа-живот и преструктуриране. Това договаряне, ако бъде 

прието в директива, ще осигури добър начин да заобиколи изключването на 

държавната администрация от основните права на информиране и консултиране 

на работниците, както е установено от Хартата на основните права на 

Европейския съюз, която има същата правно обвързваща сила както 

Договорите28. 

 

Участие на служителите и устойчивост на компанията. В допълнение към 

околната среда, трябва да бъде взето под внимание и влиянието на компаниите 

върху обществото. Най-малкото, управленската структура на компаниите 

(корпоративното ръководство) е ключов аспект, който трябва да се вземе под 

внимание, доколкото „доброто управление“ е водещо при насърчаване на 

процеса на вземане на участие. Така казано, участието на служителя изглежда 

силно се асоциира с устойчивостта на ниво компания.29 

 

Как да си представим здраве и безопасност за бъдещите поколения? Участие 

на служителя съгласно стратегията Европа 2020 и кризата. Актуализиран 

анализ, базиран на данни от Евростат за периода 2009-2014 (от началото на 

кризата) показва, че силата на участието на служителите продължава да бъде 

свързвано с положителни резултати по отношение на водещите индикатори на 

стратегията Европа 2020 за всички пет области на стратегията. Връзката със силата 

на участието на служителите е умен подход в случая на Ар & Ди разход, който е 

два пъти по висок в групата на „силните права“, в сравнение с групата на 

                                                 
28 Cfr. “Сравнителният анализ на работна Европа 2016 "; ETUI публикация; стр. 58 ss. 
29 Cfr. “Сравнителният анализ на работна Европа 2016 "; ETUI публикация; стр. 68 ss. 
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„слабите“ права. Въпреки всичко силната връзка между позитивните резултати на 

индикаторите на стратегията Европа 2020 и Европейския индекс за участие30 

показва че участието на служителя е полезно за постигането на устойчивост и 

растеж. Поради тази причина за постигане на съответните цели е важно участието 

на служителя. Налице е реална опасност, правата на служителите на участие в 

определянето и осъществяването на политиката за безопасност и здраве и на 

фирмено ниво, като правото на информация и консултации да бъдат премахнати. 

Не случайно правото на участие на служителите по отношение условия на 

наемане и труд, както и здравословни и безопасни условия на труд са 

формализирани в закон. Значимата информацията и консултации между 

представители на служителите на всички нива не може да се подценява. Затова е 

още по-важно, че тези проблеми трябва да бъдат доведени до обсъждане на 

продължаващите дискусии за "промяната" на правата на работниците, по-

специално в областта на информирането и консултирането, трудови договори, 

законодателството в сферата на химикалите, подходи за ключови развиващи се 

технологии, или нови форми на организация на труда. Също така е ясно, че на 

тези предизвикателства на европейската интеграция в рамките на предприятията 

и по веригата за доставки не може да се отговори само на ниво местно 

предприятие. Институции като европейски работнически съвети и 

представителите на ниво борд на служителите могат идеално да посрещнат тези 

предизвикателства, тъй като те са в състояние да предават информация и 

консултация в рамките на компанията. Необходимостта от цялостна и 

навременна информация и консултация е нещо още по-наложително, когато 

става дума за много важни процеси, които ще имат важни последици за 

условията на труд, сигурността на работното място и вътрешни за компанията 

мрежи за предоставяне на услуги и / или производство31.  

 

 

  

                                                 
30 Cfr. EPI; http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-Participation-Index-EPI  
31 Cfr. . “Сравнителният анализ работна Европа 2016 "; ETUI публикация; Глава 4 "Социална 

Европа се нуждае от участието на работниците”.  

http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-Participation-Index-EPI
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Модул 2 – Развитие на европейската система за колективно договаряне  

 

Заплатите представляват важна променлива, особено в условията на 

икономическа криза. Връзката между труда и заплатата отдавна е призната като 

важна връзка, която изисква подходящата рамка, за да бъде анализирана. В този 

контекст колективното договаряне е ключова характеристика на системите за 

индустриални отношения, доколкото то представлява основен инструмент, който 

социалните партньори използват за съвместно регулиране на трудовото 

правоотношение, особено след като общи и индустриални съюзи станаха 

главните действащи лица на представителство на работниците в началото на 

1900г.  

 

Система за заплащане и институции: колективно договаряне между пазара и 

държавната намеса; Колективното договаряне е специфичен инструмент на 

регулаторните механизми, който институциите за определяне на заплатите могат 

да използват в развитите пазарни икономики. Обхватът на колективно 

договаряне е ограничен и се влияе от политическо регулиране и пазарните 

сили32. Политическата намеса може да насърчи или да ограничи колективното 

договаряне, но силата на договаряне за служителя на практика строго се корени в 

условията на трудовия пазар. Трите вида институция за определяне на заплатите 

(на пазара, законодателството и индустриалните отношения) могат да се 

характеризират според тяхната гъвкавост и вътрешна диференциация. 

 

Системата на заплащане и икономически резултати: Обсъждането на връзката 

между институциите, определящи заплащането и икономическите резултати се 

възражда от анализа на последиците от неотдавнашната икономическа криза и 

ответната политика, прилагана за насърчаване на конкурентоспособността и 

възстановяване на икономическия растеж, особено в рамките на ЕС. По време на 

кризата, умереността на заплащането е била идентифицирана като ключов 

                                                 
32 Cfr. “Индустриални отношения в Европа "; 2014 г. и последвалите публикации; Европейска 

комисия, Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване; стр. 1 

ss 
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фактор за насърчаване на конкурентоспособността и преодоляване на външните 

дисбаланси на страните с големи търговски дефицити. По същия начин, правна 

намеса чрез минимални заплати и механизъм за индексиране са били под 

наблюдение поради желанието да се избегнат отрицателни въздействия върху 

търсенето на работна ръка. Благоприятното въздействие на политиките на 

ограничаване на заплащането зависи до голяма степен от отвореността на 

икономиката и развитието на търсенето в чужбина. 

 

Промени в институциите, определящи заплащането; Тези краткосрочни 

развития на заплащането в границите на държавите изглежда са свързани с 

фактори различни от институционална промяна, защото последната протича 

бавно и изисква време за да се превърне в резултати. Това е изключително вярно, 

когато се фокусираме върху резултатите от заплащането, произведени от 

колективното договаряне, което обикновено се отнася за периоди в бъдещето и 

затова проявява ефектите си със закъснение. Колективното договаряне на 

заплатите продължава своето преминаване към по-децентрализирани нива. 

Докато през 10-те години до 2010 преобладаващото ниво на договаряне в ЕС 

остава на секторно или индустриално, до 2013 г. балансът е изместен към 

компанията и междинно договаряне. През последните години правителствата са 

станали все по-ангажирани с определянето на заплатите. 

 

Модул 3: Европейската правна рамка относно Европейското дружество (SE) и 

Европейското кооперативно дружество (SCE) 

 

Европейската компания (SE или Societas Europea) е правна структура, която 

позволява на фирма да оперира в различни държави в рамките на ЕС под един 

закон, който е определен от правото на ЕС и е общ за всички страни членки. 

Създавайки тази структура, ЕС улеснява работата на фирми, които искат да 

разширят бизнеса си на ниво общност. SE е вид акционерно дружество, което има 

статут на юридическо лице. 
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Европейското кооперативно дружество. Другото юридическо лице е 

Европейското кооперативно дружество (Европейското кооперативно дружество 

или ЕКД), което се основава на общи принципи, позволяващи им да оперират на 

транснационално ниво на цялата или част от територията на ЕС. Първо ЕКД е 

кооперация. Това означава, че има специфични черти на демократична структура 

и контрол и справедливо разпределение на нетната печалба за съответната 

финансова година33. 

 

Управление и участие на служителите е ЕКД и ЕК. За правилното анализиране 

на дейността на ЕК и ЕКД в Европа, които са в сектора, използващ тези видове 

дружества и различното развитие в различни европейски страни. Общо 

представяне на Директива 2001/86 / ЕО, която гарантира участието на 

работниците в двата вида дружества. Тази група директиви се занимава с правото 

на работниците да бъдат информирани и консултирани на национално ниво по 

няколко важни въпроса свързани с икономическото състояние на компанията, 

финансова стабилност и бъдещите планове за развитие, които биха могли да 

повлияят на заетостта.34. 

 

Модул 4 – Секторът на фасилити мениджмънт услугите и управление 

 

Фасилити мениджмънт услугите и дефиниция на пазара. Фасилити 

мениджмънтът е "практиката (система от знания, методи, инструменти) на 

координиране на пространство/оборудване и работа с човешки ресурси, както и 

цялостна организация (отговорност към целите); той интегрира принципите на 

администриране, управление на собствеността, архитектура, психология и 

                                                 
33 Cfr.Част A от настоящето проучване. 
34 Cfr. Л. Чериони, Устав на европейското дружество (ЕД) и на Устава на Европейското 

кооперативно дружество (ЕКД): сравнение между две нови наднационални стимули, по време на 

европейския правен форум: Форум iuris communis Europae, 2004. 

Cfr. Преглед на текущото състояние на създаването на SE в ЕС - актуализация 21 март 2014, ETUI, 

(Андерс Карлсон, Мелинда Келемен и Майкъл Столт).  

Cfr. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета. Прилагането на Регламент 

2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) 
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познаване на поведението на групата и инженеринг ". В този раздел учащите 

трябва да са наясно с различните дефиниции на ФМ.  

 

Определение за услуга и пазар: С цел правилно описание и класифициране на 

фасилити мениджмънта, той е представен като мултидисциплинарен подход за 

интегриран и координиран дизайн, планиране и управление на допълнителни 

услуги. Анализ на различни дейности в сферата на ФМ. Също така определяне на 

ФМ пазара посредством сравнение на различни ситуации в няколко европейски 

страни по отношение на измерение и развитие. 

 

Управление и участие на служителите в различни ФМ компании: Анализът на 

възможностите за включване на служители във фасилити мениджмънт 

предприятието започва с изследване на структурата и произхода на 

съществуващите ФМ начинания. Кратко анализиране на водещото 

законодателство (Директива 2002/14 ЕО) приложимо към начинания с повече от 

50 служители, или към предприятия, наемащи най-малко 20 служители. Тази 

директива представя правата на информация и консултация на служителите и 

изисква участието на служителите по отношение на уточняването на основни 

въпроси по отношение на задачата (икономическа ситуация, развитие на 

заетостта, устойчиви промени в организацията на труда или в договорните 

отношения.) 

 

“Традиционни” срещу “Иновативни” организационни подходи: как да се засили 

властта, участието и включването на служителите. Тази част представя 

иновативен подход за управление на ФМ; обяснява различни модели, както са 

определени във връзка с управлението, координацията и интеграцията на 

допълнителните услуги. Още повече иновацията в организационния подход 

прави възможно управлението да оценява някои характеристики, силни и слаби 

страни на различните модели35. 

 

                                                 
35 Cfr. “Отворен фасилити мениджмънт: Успешно въведение в държавната администрация”; Ф. де 

Тони, Фери, Монтанер, 2009. Cfr. По-точно Глава 4 (Организационни модели на фасилити 

мениджмънт) and 5 (Отворен фасилити мениджмънт като нова парадигма).  
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Модул 5 – управление на участието на служителите с цел повишаване на 

ефективността на компанията 

 

От осъзнатостта до придобиването на компетенции през казуси и анализ на 

най-добри практики. Последната част на проектното предложение EI for FM е 

посветено на анализирането на казуси и вече събрани най-добри практики, 

едновременно на тези възникнали от документални изследвания и други 

проектни дейности и тези които обучителите, изнасящи обучителната дейност, 

смятат са съотносими и полезни за практически анализи. 
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4. Съкращения  

ЕС: Европейски съюз 

ЕК: Европейска компания, Societas Europea 

ЕКД: Европейско кооперативно дружество 

ФМ: Фасилити мениджмънт 

ЕСИ: Европейски синдикален институт  

ЕКП: Европейска конфедерация на профсъюзите 

МК: Мултинационална корпорация 

TUNED: Trade Unions National and European Administration Delegation 

EUPAE: European Union Public Administration Employers 

EPI: European Participation Index Европейски индекс на участие 

R&D: Научно-изследователска и развойна дейност 

ЕРС: Европейски работнически съвет 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фасилити мениджмънт и участието на служителите 

 

Целта на проекта, насочен към включването на служителите във фасилити 

мениджмънт предприятия е популяризирането на дейности, предназначени за 

проучвания и подготовка за основаването на Европейско дружество (SE), или на 

Европейското кооперативно дружество (SCE) в сектора на услугите, и по-

специално с участието на фирми, работещи в областта на фасилити мениджмънт. 

Установихме, че фасилити мениджмънта е интердисциплинарна сфера, посветена 

на координацията на пространство, инфраструктура, хора и организация. Той 

представлява по-широк кръг от дейности, които са посочени като допълнителни 

функции. В този смисъл, проектът се фокусира върху необходимото споразумение 

за установяване на структури и процедури за предоставяне на информация на 

работници, консултиране и участие в контекста на една ново европейско 

дружество или на Европейското кооперативно дружество в сектора ФМ. 

 

За тази цел, партньори по проекта разработиха проучване, състоящо се от три 

основни части. 

 

Първата част се фокусира върху европейската правна рамка, свързана с 

Европейското дружество и европейското кооперативно дружество, както и за 

правата на информиране и консултиране на работниците. Раздел фокусиран 

върху сектора на фасилити мениджмънт. Във втората част изследването се 

фокусира върху положението в страните, участващи в проекта: Италия, Испания, 

Гърция, Унгария и България. По-специално, в тази част вниманието е поставено 

върху сектора на фасилити мениджмънта и на участието на работници в FM 

индустрията на национално ниво. По-точно изследването прави опис на 

националната ситуация по отношение на фасилити мениджмънта и участието на 

работниците в този сектор. От този анализ се оказа, че подходът към фасилити 

мениджмънта е различна във всяка страна. 

В Италия пазара на фасилити мениджмънт изглежда много развита и през 

последните години е постигнал забележително развитие. Съставен главно от 

малки и средни предприятия, този пазар все още се променя от страна на 

търсенето, както от страна на предлагането, тъй като културният растеж 

продължава и предлагането за кратко време се реорганизира адекватно да 

отговори на нуждите на клиентите. 

 

В България пазарът на фасилити мениджмънт е относително млад, но в същото 

време доста добре развит. Много известни международни компании за фасилити 

мениджмънт са открили филиали в тази страна, но, в същото време, са били 
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създадени и много местни компании. В този контекст силните международни 

компании имат много силно влияние върху развитието на пазара на фасилити 

мениджмънта. 

 

В Испания пазара на фасилити мениджмънт, се счита за развиващ се пазар. 

Първите услуги, въведени през втората половина на 80-те години са свързани с 

аутсорсинг в сферата на почистване и поддръжка, които са последвани 

десетилетие по-късно от пакетни услуги". Като цяло, няма много доставчици в 

сферата на фасилити мениджмънта на испанския пазар като по-голямата част от 

услугите в сферата на фасилити мениджмънта се управлявани и предоставят 

вътрешно за организацията (с изключение на почистването, което е услуга, 

извършвана от външен доставчик в почти всички случаи). 

 

В Гърция, областта на фасилити мениджмънта се счита за сравнително нов, но 

целият сектор изглежда доста развит, включващ не само местните малки и 

средни предприятия, но и много мултинационални компании, които са 

установили филиали в Гърция. Персоналът, ангажиран в сферата на фасилити 

мениджмънта е комбинация от много други участващи сектори, а синдикатите са 

ограничени до съществуващите структури на тези сектори, като почистване, 

съхранение, промишлени и други. През последните пет години, този сектор 

непрекъснато се разширява, тъй като все повече клиенти са готови да изнесат 

услуги към специализирани фирми. 

 

Що се отнася до Унгария, трябва да се отбележи, че националните пазари в 

Централна и Източна Европа (ЦИЕ), се характеризират с два много различни 

профила на доставчици: местни компании за фасилити мениджмънт, които 

оперират само на собствения им пазар (често дори се ограничава до отделни 

региони на страна), и (западни) базирани в Европа международни играчи, които 

продължават експанзията си в региона на ЦИЕ. В Унгария, делът на вътрешния 

обем на фасилити мениджмънт е много по-висок, отколкото на външния. Това 

може да се разглежда като индикатор, тъй като нивото на аутсорсинга е все още 

ниско и се предпочита собствен персонал, извършващи FM услуги (самостоятелно 

доставка) е за предпочитане. Тъй като пазарите и професионалистите 

продължават да се развиват, може да се предположи, че външни услуги стават 

все по-важни. Фасилити мениджмънт в смисъл на предоставяне на услуги от 

специализирани фирми е все още млада индустрия в тази страна. Като цяло за 

региона Централна Европа, а също и в Унгария, 39% от услугите се извършват от 

професионални доставчици услуги за фасилити мениджмънт. 

 

Третата част на изследването се фокусира върху модулите за обучение за 

прилагането на правата на информация, консултиране и участие на служителите. 
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Това обучение е насочено към управители на фирми, синдикати, работници и 

нормотворци и неговата цел е да се повиши информираността за индустриални 

отношения и участието на работниците, както и да се насърчи придобиването на 

инструменти, свързани с модели на участие на работниците. 

 

В този контекст, разработването на процедури за предоставяне на информация, 

консултиране и участие на представители на работниците от предприятията в 

сектора на фасилити мениджмънт представлява важен момент, тъй като 

участието на работниците въвежда социални права и укрепва демокрацията в 

работната среда, като съчетава икономическа конкурентоспособност с социален 

прогрес. Такова участие дава на работниците не само възможност да обсъдят с 

ръководството въпросите, свързани с процесите в компанията, като условия на 

труд, безопасност и здравословна работна среда, заплатите, и т.н., както и да 

осигури платформа за поддържане на по-добра информация и за двете страни 

(работници и мениджъри), но и също така е много силен мотивиращ фактор. 

 

От началото на процеса на европейска интеграция е налице ангажимент за 

предоставянето на служителите в Европа права да участват в процеса на вземане 

на решения на компаниите. Все повече компании оперират в цяла Европа (или 

дори в световен мащаб), като по този начин транснационалното равнище на 

представителство на интересите на служителите става все по-важно. Необходимо 

е по-голямо участие на работниците в стратегически бизнес решения, които често 

се взимат на европейско или световно ниво, за да се укрепи дългосрочната 

жизнеспособност и устойчивост на фирмите. 

 

По-задълбоченото участие на работниците има положително въздействие върху 

развитието на добър работен климата и допринася за смекчаване на проблемите 

с човешките ресурси, допринасящи в същото време за подобряване на работата 

на дружеството. Що се отнася до сектора на фасилити мениджмънт, анализът на 

възможностите за участие на служителите (EI) започва с наблюдението на 

структурата и характера на съществуващите предприятия за фасилити 

мениджмънт. 

 

Разпоредбите, свързани с EI всъщност са строго свързани с измерението и 

правната природа на предприятието. Първото нещо, което трябва да се 

проверите е броят на служителите, наети от предприятието. Една от най-важните 

норми (Директива 2002/14 / ЕО) се прилага за предприятия с повече от 50 

служители, или до организации, в които работят най-малко 20 служители. 

Директива въвежда правото за информиране и консултиране служителите и 

изисква участието на работниците чрез съобщаване на основните въпроси, както 

и важните елементи по отношение на предприятието (икономическа ситуация, 
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развитието на заетостта, съществени промени в организацията на работа или в 

договорни отношения). Директивата се прилага независимо от това дали 

предприятието разполага с дейности на общностно ниво, така че нейното 

изпълнение засяга всяко голямо предприятие разположено в държава-членка на 

ЕС. 

 

Един интересен повод да се включат служителите е създаването на европейско 

дружество или европейско кооперативно дружество. В тези случаи трябва да се 

прилага прецизен и широк набор от разпоредби относно участието на 

служителите. В този контекст се осигуряват не само правата за информиране и 

консултиране, но също така е възможно да се предвиди по-задълбочени форми 

на участие в процеса на вземане на решения. 

 

Както видяхме преди, както Уставът на SE така и Уставът на SCE посредством 

директиви 2001/86 / ЕО и 2003/72 / ЕО предполага участието на работниците. 

Това може да бъде гарантирано от създаването на работнически съвет (постоянен 

представителен орган), създаването на процедури за информиране и 

консултиране и / или представителство на ниво съвет (участие). 

 

В резултат на това, създаването на SE или SCE представлява максималните 

възможности за участие на служителите. 

 

Ако е вярно, че някои органи са задължителни (като например създаването на 

специален представител на орган, форма на участие на служителите), резултатите 

от споразумението между ръководството и представителите на работниците са 

доброволни (единственото ограничение е в случай на преобразуване, където 

преговорите трябва да се осигурят най-малко същото ниво на защита на правата, 

както тези, съществуващи в рамките на компанията, която ще се преобразува), и 

по този начин задълбочеността на участието зависи от качеството на преговорите.  

 

В случай, че страните така се разберат или договарянето се провали (при спазване 

на другите условия), стандартните правила, определени от държавите-членки 

трябва да прилагат. 

 

Като се има предвид, че обикновено споразумението за участие отразява 

стандартните правила, може да се каже, че най-ниското ниво на защита е 

установено. 

 

Важно е да се спомене, че правната природа на предприятието SE или SCE може 

да повлияе на участието на служителите. Например, кооперативната форма 

гарантира ангажираността на своите акционери. Традиционно, кооперациите 
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имат специфичен модел за управление въз основа на съвместна собственост, 

демократично участие и контрол от страна на членовете. Така че с помощта на 

този конкретен модел, работниците могат да участват в процесите на 

предприятието, въпреки че служителите, които не са акционери могат да имат 

различен статут. 

 

Както се по-горе, в рамките на ЕС има и други норми имащи отношение към 

участието на служителите в специфични въпроси: Директива 75/129 / ЕИО 

относно колективните уволнения, Директива 2001/23 / ЕО относно гарантирането 

на правата на служителите в случай на прехвърляне на предприятия, стопански 

дейности или части от предприятия или стопански дейности, Директива 2005/56 / 

ЕО относно участието на работниците и служителите в трансгранични сливания. 

Тези разпоредби трябва да се прилагат по отношение на трансграничните 

предприятия, които са изправени пред конкретни проблеми. 

 

Конкретно по отношение на фасилити мениджмънта, можем да забележим, че 

по-голямата част от предприятията, извършващи дейност в сектора имат по-

малко от 50 служители. Това означава, че ако няма трансгранична дейност и те не 

са формирани като кооперации, тези предприятия не са задължени да включат 

служителите си чрез процеса на информиране и консултиране или чрез участие. 

 

От тази гледна точка, става ясно, че най-доброто решение за истинско ангажиране 

служителите е изграждането на кооперация с членове на работниците, или на 

основата на SE или SCE, ако е възможно да се установи транснационално 

измерение. Така нареченият транснационален фактор е изпълнен, при 

присъствието на най-малко две предприятия, образувани по силата на закона на 

две държави-членки, които са със седалище и адрес на управление в рамките на 

ЕС. 
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