МЕМОРАНДУМ
ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО
Настоящият Меморандум за социално сътрудничество и партньорство се
сключва в изпълнение целите на проекта "Социалният диалог и колективното
договаряне в химическия сектор за подобряване на адаптивността на заетите
лица" за насърчаване съвместните действия на социалните партньори в
процеса на разработването и въвеждането на нови практики и инструменти за
адаптиране на заетите в предприятията в избрани от тях сфери на действие,
както и за разширяване на приложното поле на добрите практики на
функциониращ социален диалог и колективно трудово договаряне, между:
Националната федерация на труда "Химия и индустрия" - КНСБ,
представлявана от Красимир Кръстев, председател, с адрес на управление:
София 1000, пл.Македония, 1, от една страна,
Българска камара на химическата промишленост, представлявана от
Михаил Колчев, председател на Управителния съвет, с адрес на управление:
София 1309, бул.Александър Стамболийски 205, ет.6 и
Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и
козметика, представлявана от Деян Тодоров, председател, с адрес на
управление: Пловдив, 4000, бул. Цар Калоян 8, ет. 3 ап.5 от друга страна.
I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙСТВИЕ
Бъдещето на труда поражда значителни предизвикателства пред
химическия сектор, които дават нови измерения на производственотехнологичното, пазарното и ресурсното й развитие. Днес повече от всякога е
необходимо системите за обучение и квалификация да се адаптират към
нуждите на компаниите, за да могат хората да придобиват конкурентни
умения за адаптиране на пазара на труда днес и утре.
От сега е небходимо бъдещето на труда да се фокусира върху водещата
роля на човека при вземане на управленските решения, особено в такива
сектори, характерни със специфични и опасни условия на труд. Несъмнено
Индустрия 4.0 бавно, но сигурно ще закрие много работни места, но заедно с
това ще създаде реципрочно много други, с които процеса на дигитализацията
да бъде управляван.
Параметрите на дигитализацията се нуждаят от съвместните действия на
социалните партньори в социален диалог и колективно трудово договаряне,
при решаването на въпроси, свързани с трудовата дейност и жизнения
стандарт, за да изградят специфичните секторни регулаторни механизми за
организация и управление на икономическите и социалните процеси.
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В това отношение секторният социален диалог освен рамковите
параметри на индустриалните отношения може да окаже влияние и върху
социалния диалог и колективното договаряне в предприятията и участието на
социалните партньори в регулирането на социалните измерения на развитието,
квалификационния и социалния статус на заетите, върху справедливото
заплащане и участието в резултатите.
Истинско предизвикателство пред социалните партньори в света на
дигитализацията е да се гарантира адекватна социална закрила за всички хора
на работното място, да се инвестира в ученето, обучението и повишаването на
квалификацията на работната сила през целия живот и да се гарантират равни
възможности при негативната демографска картина.
Дигиталната революция предполага комплексни решения във всички
аспекти на инфраструктура, комуникации, дигитални услуги, пренос на данни,
инвестиции в човешките умения и стимулиране на научноизследователски и
развойни дейности.
Осигуряването на икономическите и социалните фактори и
необходимото поле за действие да ангажира участниците в трудовия процес,
гражданското общество и социалните партньори на национално и секторно
равнище.
Тези решения ще оказват влияние върху знанията, уменията и
качествата на работната сила, които стават определящ фактор за развитието на
икономиката като цяло и в частност на предприятията.
Тези промени водят и до съществени промени в професионалната
структура на заетостта, изискванията на работното място към образователното
и квалификационно равнище на работната сила, възможностите за
професионална реализация в условията на негативни демографски
характеристики.
Потребността от повишаване на атрактивността на работното място,
привличането на млади високо квалифицирани работници, потребността от
висши и средни квалифицирани инженери и специалисти, мотивацията за
задържането на по-старите работници и специалисти на работа се превръща в
сериозно предизвикателсто пред химическата индустрия.
Социалните партньори от химическата индустрия осъзнават
необходимостта да се предприемат мерки в индустрията и отделните
компании, за да се улесни активното участие и задържане на пазара на труда
на работниците с утвърден опит и умения, едновременно с приемствеността
между поколенията за адаптирането на младите хора с изграждане на нови
умения за работа в екип, креативно и критично мислене, сътрудничество и
комуникативност и умението за вземане на решения. (приложение)
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Кризата Covid-19 междувременно постави правителствата, компаниите и
работниците пред нови и непредвидими предизвикателства. През
няколкомесечните извънредни действия за предпазване от епидемията, редица
браншове намалиха прозводството си в стремежа за осигуряване на личната
безопасност на персонала. За безопасността и здравето на работното място
това означава широк спектър от организационни и предпазни мерки за всички
професии и работни места.
Много компании създадоха планове за безопасност, непрекъсваемост
или възстановяване на дейността, в които ръководствата и синдикатите си
сътрудничат за осигуряване на безопасни условия на работното място.
Социалните партньори в химическия сектор изразяват своя ангажимент
за бързо икономическо възстановяване, при напълно спазване на безопасните
и здравословните условия на труд в цялата индустрия за безопасното
завръщане на работните места. Те искат да подпомогнат работодателите и да
защитят работниците, като насърчат участието на работниците и съответните
техни комитети по условия на труд в общата оценка на риска, разработването
и прилагането на мерките за безопасност.
Работодателите и работниците имат споделена отговорност за
прилагането на превантивни мерки на работното място за ограничаване
разпространението на епидемията и тяхната добра комуникация и форми на
сътрудничество са от ключово значение за защита срещу разпространението
на Covid-19 на работното място.
Насърчаваме всеки бизнес да изготвя своя план за действие при
извънредни ситуации за осигуряване на непрекъсваемост, като се гарантира
защитата на персонала и поддържането на производствените дейности.
Социалният диалог и участието на представителите на работниците по здраве
и безопасност са от съществено значение.
Социалните партньори на ниво компании да си сътрудничат за
идентифициране и прилагане на необходимите мерки спрямо оценката на
риска. Плановете не трябва да обхващат само превантивни мерки, а също така
да установят процедури за готовност при спешни ситуации в случай на
възникване на ново огнище на вируса.
Приетите мерки да вземат предвид не само персонала на компанията, но
и доставчици, клиенти и външни посетители и в идеалния случай мерките да
бъдат периодично прилагани и редовно преглеждани.
Работодателите са отговорни за предоставянето на адекватна
информация и специфично обучение за Covid-19. Работниците от своя страна
са отговорни за спазването на установените процедури и участието си в
обучения, организирани от работодателя.
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Всеки, който има достъп до помещенията на компанията, трябва да бъде
информиран за всички действащи вътрешни правила.
Освен непосредствено видимите рискове и усилията за тяхното
смекчаване, социалните партньори насърчават социалния диалог в компаниите
да проучат съвместно възможните химически опасности, произтичащи от
увеличената употреба на почистващи средства и дезинфектанти,
ергономичните рискове от допълнителните предпазни мерки, дистанционната
работа, въвеждането на непълно работно време, психосоциалните рискове и
др.
Необходимо е да се вземат предвид нуждите на работниците с по-високи
рискове за здравето и/или специфични потребности. Оценката на рисковете и
мерките трябва да са съобразени също така с пола на работещите, като вземат
предвид индивидуалната ситуация и съответното работно място.
Никое лице, официално установено, че е застрашено по време на
здравната криза, не трябва да бъде заплашено от уволнено поради това.
II. ЦЕЛ НА МЕМОРАНДУМА
Насърчаване съвместните действия на социалните партньори за
предприемане на мерки за адаптиране на заетите работници и специалисти, за
повишаване на атрактивността на работното място, привличането на млади
високо квалифицирани работници, потребността от висши и средни
квалифицирани инженери и специалисти, мотивацията за задържането на постарите работници и специалисти на работа.
Осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда,
съобразена със специфичните възрастови потребности на различните
генерации работещи, вкл. и на хората с хронични заболявания, насърчаваща
продуктивността, здравето и работоспособността на всеки етап от развитието
на жизнения цикъл.
Адаптиране на политиките по управление на човешките ресурси и
съдържанието на индустриалните отношения към негативните демографски
тенденции и реализиране на политики и добрите практики за активен трудов
живот чрез формите на социалния диалог.
III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ
Страните заявяват своята ангажираност за съвместни действия за
комплексни мерки и политики за адаптиране на заетостта в химическия сектор
към социалните и икономически предизвикателства на дигитализацията,
осигуряващи равен достъп до знания и възможност за професионално
усъвършенстване, насърчаване на ученето през целия живот и трансфера на
знания и опит между поколенията на работното място.
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Осигуряване на възможността предприятията и заетите лица да се
адаптират към променящите се потребности на икономиката и пазара на труда,
за преодоляване на недостига на работна сила и увеличаване на дела на
заетите лица за по-дълъг трудов живот и способност за работа.
Повишаване на информираността на работодателите и работещите
относно предизвикателствата и тенденциите произтичащи от процесите на
дигитализация в бранша.
Предоставяне на социалните партньори в химическата индустрия на
добри практики и практически подходи за подобряване на адаптивностт на
заетите лица, техния социален и професионален статус и насърчаване ученето
през целия живот.
Насърчаване социалният диалог и участието на представителите на
работниците по здраве и безопасност в компаниите да изготвят своя план за
действие при извънредни ситуации, като се гарантира защитата на персонала и
поддържането на производствените дейности. са от съществено значение.
Осигуряване и поддържане на активен социален диалог и политики за
атрактивна здравословна и безопасна работна среда.
Информиране на работниците и служителите, относно рискът и мерките
за защита от заразяване с Covid-19, вкл. и информиране при появата на
заразено лице в предприятието.
Сключване на споразумения или на двустранни протоколи между
работодатели и представителите работници да подпомогне процесът на
въвеждане на мерки, които ще предотвратят разпространението на COVID-19
на работното място.
Предоставяне на практически опит на европейските социални партньори
от химическата индустрия в отговор на предизвикателствата, произтичащи по
време на кризата, подписани споразумения по сектори и предприятия,
систематизиране на добрите практики за справяне с извънредните ситуации.
IV. ФОРМИ НА СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Разработване на съвместни мерки за подпомагане на специфични сфери
на дейност на предприятията, мениджмънта и синдикалните представители
произтичащи от изменения и допълнения в нормативната рамка и държавните
политики.
Поддържане на система за информиране и консултиране за взаимна
осведоменост и обмен на добри практики необходима на длъжности лица и
социални партньори в предприятията от различните сфери на дейност.
Реализиране на съвместни партньорски проекти в областта на
индустриалните отношения, приемане на съвместни програми и мерки по
инициатива на социалните партньори.
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Консултирано участие в системата на тристранното сътрудничество в
сектора.
Сключване на браншови рамкови споразумения в определени сфери на
дейности, браншови социални и икономически параметри и разпростиране на
колективни договорености от взаимен интерес, съгласувани между социалните
партньори, като инструмент за регулиране на вътрешно браншови норми и
взаимоотношения, за гарантиране на конкурентноспособността.
V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Срокът на действие на настоящия меморандум е две години, считано от
датата на подписването му. След изтичане на този срок Меморандумът се
подновява автоматично за същия срок при наличие на съгласие от страните.
Меморандумът може да бъде прекратен по взаимно съгласие. В случай,
че една от страните поиска да се оттегли от действието на Меморандумата,
това се счита за едномесечно писмено предизвестие, през времето на което
страните могат да проведат консултации за неговото изпълнение или промяна.
Настоящият Меморандум не ограничава правото и инциативността на
социалните партньори в предприятията да сключват споразумения и/или
допълнения към колективните трудови договори за прилагането му, вземайки
предвид своите специфичните условия.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Всички изменения в Меморандума за сътрудничество и партньорство са
валидни, само ако са направени в писмен вид и са подписани от
упълномощените представители и на договарящите се страни.
Меморандумът е съставен в три еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.

3 септември 2020 г. в гр. София
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