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б. Спазват ли членовете и служителите на местно ниво директивите и подходите на вашата 
организация в тази област? 
 
Като към обективните реалности, неможеш да ги спреш, но можеш да се адаптираш, да се 
възползваш от предимствата и да влияеш на негативните тенденции.  
Този подход следваме по отношение на телекомуникационните връзки, интернет сайт, група 
в  социална  мрежа,  дистанционни  обучения,  а  на  последък  предвид  ситацията  и  он‐лайн 
връзки и участия. 
В повечето случаи постигаме целите, за които използваме дигиталните връзки, но разбира се 
има  случаи,  в  които  редица  наши  синдикални  представители  не  виждат  мястото  си  в 
дигиталните отношения. По принцип синдикалната работа почива на активната комуникация 
и  подържане  на  социални  контакти  на  всички  организационни  равнища,  което  трудно  би 
могла да се осъществи и поддържа от един дигитален организационен модел. 
 
Практики 
 
4. Вашата организация извършва ли изследователска дейност (сама или в сътрудничество с 
външни  изследователи  и  консултанти),  за  да  задълбочи  познаването  на 
предизвикателствата, породени от дигитализацията и нейното въздействие? Ако отговорът е 
да, можете ли да предоставите някои примери и основните им резултати? 
 
Твърде  пресилено  ще  бъде  наречена  изследователска  дейност,  интересът  към 
икономическите,  технологичните и  социалните измерения на процеса на дигитализацията, 
или на опита на европейските социални партньори и техните препоръките, например. 
 
5.  Вашата организация организира ли обучителни дейности,  насочени към  синдикалисти и 
представители  на  работниците,  за  да  им  позволи  да  се  справят  с  дигитализацията  в 
регионално ниво и на ниво компания? Ако отговорът е да, можете ли да предоставите някои 
примери, тяхното съдържание и основни резултати? 
 
Краткия  отговор  е,  не!  По  скоро  разкриването  на  предизвикателствата  и  последствията  от 
дигитализацията  могат  да  дадат  насока  към  такава  дейност.    Откровено  казано,    редица 
работните места все още не виждат отношение към дигитализацията.  Основният напредък в 
процеса  на дигитализацията  се  отбелязва  в  областта  на  свързаността  и  високоскоростните 
мобилни връзки. 
 
6.  Активирала  ли  е  вашата  организация  нови  решения  за  колективно  договаряне  на 
национално, местно или фирмено ниво за справяне с някои от ефектите на дигитализацията 
върху света на труда? Ако отговорът е да, можете ли да предоставите няколко примера? 
 
В процес сме на работа,  като началото беше поставено с разработването и приемането на 
Меморадум  за  социално  сътрудничество  на  секторно  равнище,  което  да  насочим 
вниманието  на  социалните  партньори  в  предприятията  в  полза  да  различните  форми  на 
диалога и колективното договаряне. 
 
7. Каква е ролята на вашата организация в законодателството и процесите на изготвяне на 
политики  на  национално  и  местно  ниво  по  отношение  на  дигитализацията? 
а.  Включен  ли  е  в  практиките  социален  диалог  с  публичните  власти? 



б.  Провеждали  ли  сте  някакви  лобистки  дейности,  насочени  към  публичните  власти?  Ако 
отговорът е да, можете ли да предоставите няколко примера? 
 
Няма  нещо  открояващо  се,  ако  не  смятаме  този  първи  опит  на  секторно  равнище  да 
очертаем  параметрите  на  процеса  и  главно  неговото  влияние  върху  индустриалнита 
отношения и труда. 
 
8.  Вашата  организация  установила  ли  е  или  укрепила  ли  е  взаимоотношения  или 
партньорства  с  външни  актьори    (напр.  сдружения  на  работодатели,  изследователски 
центрове,  публични  органи  и  др.)  за  справяне  с  негативните  последствия  от 
дигитализацията? Ако отговорът е да, можете ли да предоставите няколко примера? 
 
Да, Меморандумът за социално сътрудничество посочен в т.6. 
 
9.  Появата  на  нови  технологии  оказало  ли  е  въздействие  върху  вашата  организация? 
а. Засегнато ли е от това предизвикателство членската маса на вашата организация? Ако да, 
как? 
б. Променят ли се методите за комуникация и набиране на членове на вашата организация с 
развитието на новите технологии? 
в. Вашата организация въвежда ли нови  стратегии, по отношение на представителството и 
организирането  на  членове?  Предоставя  ли  нови  услуги  за  работниците? 
 
Да,  определено,  първо  по  отношение  на  заетостта  на  работното  място  намаляваща  с 
внедряването  нови  технологии,  системи  за  управление  и  мониторинг  и  от  там  на 
синдикалната  плътност.  Второ,  за  което  стана  въпрос  в  т.1,  дигиталният  свят  променя 
характера на труда и той става все по‐индивидуализиран.  
Може  би  говорим  за  най‐голямото  разделение  на  труда  за  всички  времена,  което  не  е  в 
полза на синдиката, като  социална общност за сътрудниечство и солидарност.  
Определено  не  се  получава  само  с  дигитални  или  друга  комуникационна  връзка  и  вече 
имаме примери в това отношение.   
Въпросът  за  новите  услуги,  които  ние  нарекохе  преди  време  "за  нова  синдикална 
мотивация", не срещат особен интерес и редица идеи и инициативи на синдиката като, че ли 
не  достигнаха  до  точния  адресат  или  пък  поколението  У,  а  пък  Z  съвсем  не  намира  своя 
интерес в това "меню".     
 
10. Сблъсквате ли се с пречки, свързани с пълноценното участие на вашата организация във 
формирането на бъдещето на труда? Какви са тези пречки? 
 
В т. 1 посочихме някои предизвикателства, с които синдикатът се сблъсква или предстои да 
срещне  и  това  идва  от  характера  на  синдиката  като  институция  да  бъде  отговора  на 
предизвикателствата.  А  пречките  са  както  от  структурен  така  и  от  организационен  , 
функционелен, финасов, кадрови характер, букет от въпроси, по които перидично се опитва 
да намери верните отговори. Все пак опитът показва, че грешното действие понякога е по‐
добро от отлагането на действието, особено ако не е взета поука.     
 
11. Какви са следващите стъпки, които вашата организация предстои да предприеме в тази 
област? 



Организацията е общност, в която опитът да постигнеш сам нещо , без общите усилия, 
подкрепата на екипа или мотивацията за промяна е доказано наивно начинание.  

 
29.10.2020 г.  
НФТ"Химия и индустрия" ‐ КНСБ 


