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НА ФОКУС 

ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ И ДОСТОЙНИЯТ 

ТРУД 

Веригата на доставки е система използвана от компаниите за получаване и 

дистрибуция на техните продукти и услуги от източника до крайния потребител.  

Глобализацията създаде нова ера за компаниите, така че те да могат да се обръщат 

към задгранични доставчици, предлагащи по-ниски цени, с цел максимализиране 

на печалбата. Днес мнозинството от най-големите мултинационални компании 

използват сложни вериги на доставки в различни държави, от където си набавят 

по-евтини суровини, използват по-ниско платен труд, избягват правителствената 

регулация и намаляват данъчното облагане. Някои от компаниите се обявиха 

публично за гарантиране на справедливо заплащане, дългосрочни договори и 

безопасни и сигурни работни места, но за жалост това не е масовият случай. Дори 

и поелите тези ангажименти компании се забавят в тяхното приложение. В много 

от случаите световните вериги на доставки притискат местните доставчици, 

производители, дистрибутори, търговци на едро и на дребно. … Бързите 

производствени графици при намалени ставки остават като норма, като слабо се 

зачитат правата и стандартите. Всъщност, често срещани в тези вериги на 

доставки са принудителният труд, детският труд, дискриминацията на 

синдикалисти, принудителният извънреден труд, опасните работни места и 

неизплащането на заплати и на социални осигуровки. Заетостта често се влияе от 

колебания в търсенето, създавайки сезонно търсене на труд вместо стабилни 

работни места. … Мултинационалните компании често избират да оперират в 

страни с ниски разходи за труд и със слаба регулаторна среда, оставяйки на 

работниците и общностите малко законови средства.  

Правителствата също не успяват да осигурят закони за защита на 

фундаменталните права на работниците или да установят адекватни стандарти на 

заплащане, на работни часове, на БЗР. …Междувременно компаниите обикновено 

са имунизирани от законови действия на работниците, тъй като съдилищата в 

държавите приемници на поръчките са слаби и неефективни, а съдилищата в 

държавите по произход на компаниите често нямат юрисдикция спрямо 

причинените нарушения по веригата в друга държава. Дори и при наличие на 

връзка „компания майка- поделение в друга държава“ би било трудно, ако и не 

невъзможно да се държи компанията майка отговорна за нарушенията на 

човешките права в техните поделения.  

Липсата на прозрачност в световните вериги на доставки създават съществени 

проблеми за работниците, тъй като компаниите твърдят, че е трудно да проучат от 

къде идват техните продукти и услуги. …“ 

Из доклада на МКП “Scandal. Inside the global supply chains of 50 top 

companies” 
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Ако до момента вниманието на МОТ беше фокусирано върху Мултинационалните 

компании, то сега фокусът се премества към веригите им на доставки. 

Управителният съвет на МОТ (Governing body) постави в дневния ред на 105-та 

сесия на Международната конференция на труда (юни, 2016 г.) темата за достойния 

труд в световните вериги на доставки, с което се предоставя уникалната 

възможност всички членове на Организацията да обсъдят веригите на доставки от 

перспективата на устойчивото развитие, включващия икономически растеж и 

условията на труд. 

Когато световният БВП се е утроил за последните 30 години, а водещи корпорации 

управляват 60% от световното производство, транспорт и услуги посредством 

своите вериги на доставки
1
, то се допуска, че в норма са се превърнали зачитането 

на правата на работниците, гарантирането на минимални заплати за издръжка на 

работника и на колективното трудово договаряне за честно преразпределяне на 

печалбата чрез по-високи заплати при наличие на сигурен, безопасен и 

квалифициран труд. Световната реалност обаче подсказва една много по-различна 

картина. 58% от държавите изключват все още определени групи работници от 

трудовото си законодателство; в 70% от държавите все още има работници без 

право на стачка; 60% от държавите все още отричат или ограничават колективното 

трудово договаряне за работниците, а 52% от държавите отричат правото на достъп 

на работниците до върховенството на закона
2
.  

Терминът „световни вериги на доставки“ се отнася до трансграничната 

организация на дейностите, необходими за производството на стоки и услуги за 

крайния потребител и преминаващи през различни фази на разработка, изработка и 

доставяне. Тук се включват преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на 

мултинационалните компании (МНК) в техните поделения или в съвместните им 

начинания, където МНК носи пряката отговорност за взаимоотношенията на 

заетост. Тук се включва и разрастващият се модел на световно пренасяне на 

дейности, където отговорността на водещите фирми се определя спрямо условията 

на договорени или понякога неявни споразумения с техните доставчици и 

подизпълнителски фирми относно определени стоки, приложени дейности и услуги. 

Световните вериги на доставки могат да приемат различни форми в следните два 

типа на външно- и вътрешнофирмени взаимоотношения: 1) ПЧИ от МНК с 

директна собственост на техните чуждестранни поделения; 2) преотстъпване на 

дейности (sourcing), където водещите фирми нямат собственост или директни 

договорни взаимоотношения, освен с доставчиците си на първо равнище и с 

посредниците.  

Световните вериги на доставки се превърнаха в често срещан начин на 

организация на инвестициите, производството и търговията в глобалната 

икономика. В повечето държави (особено в развиващите се такива) веригите на 

доставки създават заетост и възможности за икономическо и социално развитие. В 

                                                 
1
 Търговията в днешната световна икономика обикновено се координира от водещи фирми - като 

„водещи“ тук визираме тези фирми, които контролират световните вериги на доставки и задават 
параметрите, с които фирмите по веригата трябва се съобразяват; това са и фирмите, които 
обикновено отговорят за крайната продажба на продуктите. 
2
 Данни според ITUC Global Rights Index 2015  

http://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2015?lang=en
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периода 70-90-те години на 20 век започва глобализацията на отношенията и 

производството на стоки се придвижва към държави със слабо синдикално 

движение и/или слабо трудово законодателство. Могат да се откроят няколко 

стимула за възникване на ВД: развитието на транспортните услуги (стоките се 

транспортират в контейнери и самото им движение не е сериозен разход); 

развитието на комуникациите (издаване на заповеди от компанията майка до 

отделните й части); нарастващата конкурентоспособност (производството не е 

скъпо, а реално разходите по съзаването и рекламирането на продукта са големи. 

Търговските споразумения изиграват съществена роля за понижаване на 

търговските разходи, включително чрез занижаване на тарифите, хармонизиране на 

институционалните рамки и либерализиране на услугите чрез Общото 

споразумение по тарифите и търговията (General Agreemеnt on Tariffs and Trade) и 

след това от СТО (World Trade Organisation).  

Много държави привлякоха ПЧИ и правото на снабдяване по веригата на 

производство, с което се създаде заетост и милиони работници се придвижиха от 

работните си места, намиращи се главно в нископродуктивен земеделски труд за 

самопрепитание, до работни места в мини, плантации, производства или в сферата 

на услугите. Някои държави използваха МНК и водещите фирми, за да 

трансферират познания, умения технологии към местните работници, публични 

институции и частни фирми. Веригите на доставки създадоха възможности за 

доставчиците да се придвижат към по-високи по стойност дейности и за 

работниците да навлязат в заетост, изискваща по-високи умения  и предлагащи по-

добри условия на труд.  

Съществуват обаче и доказателства, че динамиката на производството и 

взаимоотношенията на заетост в световен план, включително и в част от 

веригите на доставки, могат да окажат негативно влияние върху условията на 

труд.  

Рухването на сградата на Рана Плаза през 2013 г. и пожарите във фабриките на 

Пакистан и Бангладеш през 2012 г. отнеха живота на над 1 500 души, повдигайки 

въпроса за условията на труд във веригите на доставка. Появява се и т.нар. 

преотстъпване на поръчката на подизпълнител (subcontracting), чрез което 

спечелилият дадена поръчка я прехвърля изцяло/част от нея към друг изпълнител 

(подизпълнител). Така се избягва отговорност и реално компанията-майка 

(поръчител) не вижда какво се случва с правата на работниците и не може да оказва 

влияние за защитата им. Появява се един модел, където компаниите не могат или 

не искат да идентифицират веригите си на доставки и скритата работна сила. 

Компаниите контролират печалби, базирани на ниски заплати, лобиране срещу 

въвеждането на минимални заплати за издръжка на работника или въвеждането на 

регулации за сигурен и обезопасен труд; не се обръща внимание и на 

неформалните трудови взаимоотношения и наличието на съвременни практики на 

робство. Бизнес моделът загубва своя морален облик. За големия бизнес трудът все 

повече се третира само като стока, а трудовите права се третират като нещо лошо. 

Работещите хора плащат цената на един скандален модел - робство, неформална 

заетост, несигурни краткосрочни договори, ниски заплати, опасна работна среда и 

вредни химикали, принудителен извънреден труд, атаки от правителствата срещу 
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трудовите закони и социалната защита, неравенство - всичко това МКП определя 

като част от един световен скандал, задвижван от корпоративната алчност
3
.   

Възниква също така риск от оказване на един глобален натиск по отношение на 

производствените цени, сроковете за доставка и повишаването на конкуренцията 

между доставчиците да окажат натиск върху заплатите, условията на труд и 

фундаменталните права на работниците по веригата. Сред подизпълнителите-

доставчици (често големи или малки единици, опериращи и неформално) 

справянето с подобен натиск е посредством форми на заетост, неотговарящи на 

закона, които форми в някои екстремни случаи могат да преминат и към 

прибягване до насилствен или детски труд. Съответно тези практики създават 

нелоялна конкуренция спрямо тези доставчици, които спазват законовите 

изисквания и международните трудови стандарти. Не всички правителства са 

способни да се справят с бързата трансформация на икономическата среда, 

продиктувана от световната икономика. Структурите за регулация се установяват и 

прилагат чрез правителствените власти, които обаче могат и да нямат ресурсите 

или експертизата да следят съблюдаването на законите във всички или в повечето 

от работните места.  

 

Качество  на заетостта в световните вериги на доставки 

Трябва да се има впредвид, че качеството на заетостта в световните вериги на 

доставки е трудно да бъде измерено. Като се изключи анализът на определени 

случаи, то е трудно да бъде намерена информация по набора от индикатори за 

измерване на качеството на заетостта. Липсват детайлни и сравними данни по 

държави, отчасти и заради различните статистически дефиниции, използвани в 

националните изследвания. Нещо повече, тъй като източниците на информация са 

национални, а ВД оперират на международно ниво, то е трудно да бъде установена 

директна връзка и да се обоснове аргументирана теза.  

Заплатите и работното време 

Неубедително остава нивото на надеждност на събраната информация относно 

нивата на заплатите, но все пак наличните данни дават някои притеснителни 

сигнали. В много от предприятията жените са в дъното на скалата на заплащането и 

често не получават отпуск по болнични или по майчинство, липсва прозрачност в 

системите на заплащане, структурата на заплатата не награждава уменията, 

производствените печалби не са споделени с работниците.  

                                                 
3
 Според доклада на МКП “Scandal. Inside the global supply chains of 50 top companies” 50 големи 

компании държат еквивалент на богатството на 100 нации. Затова и редица правителства биват 
повлияни от корпоративните интереси. Тези компании наемат пряко само 6%, разчитайки на труда 
на останалите скрити други 94% от работната сила  - огромно количество работна сила, прикрита в 
сянката на световните вериги на доставки. Ако дори и само шепа от тези компании признаят своята 
работна сила, то те биха променили живота на милиони хора. В доклада на МКП са профилирани 25 
компании с цел демонстриране на тяхното богатство, техния световен отпечатък и броя на 
зависимите от тяхното поведение лица.  



 7 

Ниските заплати за доставчиците създават натиск във ВД за намаляване на 

разходите, което може да доведе до потискане на нивото на заплащане. 

Доставчиците и работниците на дъното на веригата често получават изключително 

малък дял от крайната цена на дребно (напр. изчисленият разход за труд за 

производство на тениска с къс ръкава в Азия е около 20 евро цента). В отговор на 

исканията на работниците за по-високи заплати и по-добри условия на труд във ВД, 

някои от брандовете и продавачите на дребно включиха „заплатите за 

издръжка“ или „справедливите заплати“ в кодексите си на поведение. Различни 

изследвания показват, че подобни инициативи имат по-скоро скромен ефект. В 

текстилния и шивашкия сектор се изплащат законово установените МРЗ в 

държавата снабдителка, но често МРЗ не покрива нуждите на работника и 

семейството му. Това води до извънреден труд (често над установения чрез 

конвенциите на МОТ лимит от 48 часа седмично), а оттам изникват и притеснения 

за здравето и безопасността на работното място, и за баланса между трудовия и 

семейния живот. Множество други фактори предизвикват появата на извънреден 

труд - тук трябва да се имат предвид по-кратките зададени срокове за производство, 

сезонното търсене и променливите договори за доставки. Заплатите и работното 

време силно се влияят от отношенията между купувача и неговите доставчици, 

отразявайки така асиметрията в позициите на договарящите се и силата на 

купувачите да сменят доставчиците си. Договорените цени между купувача и 

доставчиците може не винаги да покриват разходите. В такива случаи заплащането 

се превръща в изменящата се променлива в дъното на веригата, като конкурентният 

натиск води до занижаване на заплатите и по-дълги работни часове.    

Нестандартни форми на заетост 

Доставчиците могат да отговорят на външния натиск и непредвидимите 

производствени графици чрез използване на нестандартни форми на заетост. 

Търсенето се посреща, а гъвкавостта нараства чрез различни способи, включително 

чрез използване на почасови, временни, нередовни (т.нар. occasional contract- т.е. 

договор със спорадична работа, където бизнесът не е задължен да предлага 

постоянна работа за работника) нулеви по продължителност договори (т.нар. zero 

hour contracts са обикновено за единица свършена работа или за работа на 

повикване). Най-общо, предприятието прибягва до нестандартна заетост, поради 

следните три причини: 1) количествена гъвкавост - възможността бързо да 

получиш работници с оглед справяне със сезонното търсене или с измененията в 

производствения цикъл; 2) функционална гъвкавост - възможността за лесното 

придвижване на работници мецду различни видове задачи; 3) гъвкавост на 

заплащането - възможността за изменяне на заплатите.  

Гъвкавостта на работната сила във ВД може също да нарасне чрез използването на 

посредници  от трети страни или чрез трудови контрактори или брокери. Това се 

свързва с използваното понякога понятие „триъгълни взаимоотношения на заетост“, 

където законовият работодател е отделен от единицата, за която се полага 

съответния труд. Посредниците могат да са формално регистрирани компании, 

осигуряващи услуги по временно осигуряване на персонал, но и неформални или 

квази-регистрирани трудови доставчици. Не съществува надеждна информация за 

обхвата на тяхното използване.  
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Използването на нестандартни форми на заетост поставя сериозни регулаторни 

предизвикателства. Работодателите могат да решат да не се съобразят със 

закрилящото трудово законодателство, поради несигурността на доставките си. 

Трудовият инспекторат може да има трудности за проследяване приложението на 

трудовото законодателство, особено в изнесения към надомни или неформални 

работници труд, както и в селския труд. В допълнение тези работници могат да 

изпитат трудности за присъединяване към синдикат или при покриването им от 

клаузите на колективните трудови договори. Нещо повече, икономическата среда, в 

която се проявява социалният диалог, драматично се изменя през последните 

десетилетия. Подобрената капиталова мобилност, задъхващата се конкуренция по 

време на глобализация, реформите на пазара на труда, по-малко 

преразпределящите данъчни и социални системи и намаляващото синдикално 

покритие спомогнаха за отслабване на силата на работниците за договаряне. 

Колективните трудови договори бяха отслабени чрез набор от тенденции, сред 

които намирането на подизпълнител (subcontracting) и неформалния труд.  

Работници мигранти 

Както в развитите, така и в развиващите се държави, работниците мигранти често 

се намират в нестандартни форми на заетост. Работодателите и работниците 

мигранти могат да спечелят от временните и гъвкавите трудови взаимоотношения 

във ВД. Когато обаче се стигне до защита на правата на работниците мигранти във 

веригите, то се появяват пропуски по правоприложението на нормите, по 

политическите инициативи и отговорността на лицата. В много случаи жените 

мигранти са засегнати от ниски заплати, дълго работно време, липса на почивки 

или годишен отпуск.  

Имайки впредвид казаното и отново поглеждайки назад към случая на Рана Плаза в 

Бангладеш (срутването на фабриката с работници от шивашката индустрия на 

24.04.2013 г., което води до смъртта на 1134 души), трябва да бъдат повдигнати 

следните важни въпроси: 1) ефективността на индустриалните социални 

одити
4
 (слабо разкриване на нарушения, по-скоро се явяват като инструмент за 

самоoтвърждаване имиджа на работодателя. Това реално е една инициатива на 

самата МК, явяваща се като отговор на социалния натиск отвън за лошите условия 

на труд); 2) правителствените действия за защита правата на работниците и 

поддържане на силен трудов инспекторат; 3) инициирането на действия за защита 

на трудовите права чрез привличане вниманието на големите брандове към 

                                                 

4 Социалният одит е формален преглед на дейността на компанията по посока социална 

отговорност. За да се оцени социалния и екологичния ефект от функционирането на компанията в 

дадена общност, се разследват даренията на компанията за благотворителност, доброволческите й 

инициативи, разходът й на енергия, политиките на прозрачност, работната среда, заплащането на 

работниците. Социалните одити не са задължителни- компаниите сами избират дали да ги 

осъществят, както и дали да обявят резултатите публично. Подобно на социалните одити, 

доброволните програми за корпоративна социална отговорност имат множество недостатъци: 

разчитат на не-правителствено финансиране, а са обвързани с фонда на компанията; създават 

кодекси за поведение; разчитат на неправителствен трудов инспекторат, т.е. тук отсъства силата, 

легитимността на закона и реално не могат да бъдат налагани глоби за нарушения. 
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веригите им на доставки (изключително успешна инициатива е т.нар. Бангладешко 

споразумение „Accord on fire and building safety in Bangladesh“
5
).  

Тазгодишната дискусия в рамките на Международната конференция на труда 

е ясен сигнал за международната общност, че е настъпил момент, в който 

трябва да се дискутират проблемите, произтичащи от дейността на МНК:  

1) множеството доставчици се борят за договор с няколко малко на брой големи 

продавачи на дребно, което позволява на мощните фирми да оказват натиск върху 

цената (не бива да се забравя, че от 77 до 84% от стойността на продукцията 

напуска държавата производител);  

2) постоянно търсеното намаляване цената на продукцията води до намаляване 

правата на работниците, избягва се създаването на синдикати;  

3) оказва се натиск върху интензивността на труда, като се намалява срокът за 

създаване на поръчката. Ако се търси справедливо възмездяване на труда на 

работника във ВД, то МНК могат да преговарят с доставчика/ците си, който/които 

да ориентира/т заплатите към ниво, чиито минимални стойности са съобразени с 

националната МРЗ, но чиито желани стойности да се обвържат с т.нар. „заплати за 

издръжка на работника“ (Living wage), ако такива са налични в съответната страна. 

При обсъждането на веригите за доставки е важно да се обърне внимание и на т.нар. 

зони за преработка на материалите с цел износ (ЗПМИ) (в оригинал „export 

processing zone“). Това са индустриални зони, в които са заложени стимули за 

привличане на инвеститори (като например освобождаване от плащането на данъци 

върху продукцията или тяхното занижаване). Това са зони, където внесените 

продукти/суровини преминават през някаква степен на преработка и след това 

отново се изнасят. Често ЗПМИ са частна собственост, но и често са магнит за 

преки чуждестранни инвестиции. В ЗПМИ могат да бъдат произведени различни 

продукти, като се наемат главно жени в производствения процес. 116 държави имат 

ЗПМИ, като в тях се помещават 3000 ЗПМИ и около 37 милиона работници (от 

които само 30 млн. в Китай). В ЗПМИ е установено ниско ново на заплатите, дълго 

работно време, провеждане на анти-синдикални действия. ЗПМИ сформират 

съществена част от глобалните ВД. 

                                                 

5 Споразумението е законово обвързващо и независимо, сключено е между брандовете, 

синдикатите и доставчиците на дребно с цел да се разработи безпрецедентна, законово обвързваща 

програма за гарантиране БЗР и намаляване на фаталните инциденти в шивашката индустрия в 

Бангладеш. Споразумението е подписано на 15.05.2013 г. като отговор на срутването на фабриката 

на Рана плаза и е с продължителност 5 години. Ключовите компоненти на споразумението са: 

гарантиране на БЗР в Бангладешкия шивашки бранш; провеждане на независими проверки, 

подкрепени от брандовете и с участието на работници и синдикати; публично оповестяване на 

всички фабрики, докладите от инспектирането им и предприетите планове за отстраняване на 

нарушенията; гарантиране от страна на брандовете на задоволителни фондове за коригиране на 

ситуацията и непрекъсване на връзката с доставчика; демократично избрани комитети по здраве и 

безопасност във всички фабрики, които да са отговорни за възникващите в тази сфера рискове; 

овластяване на работниците чрез обучения, предоставяне на механизми за жалби и право на отказ за 

работа в опасна среда.  
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„Надграждане“ по посока достоен труд във веригите на 

доставка 

Надграждането е термин, приложим към процесите, в които се намират лицата във 

ВД, така че те да извлекат ползи от участието си във веригата и да постигнат 

достоен труд. Наблюдават се два вида надграждане: икономическо и социално.  

Икономическо надграждане на ВД 

Икономическото надграждане е процес, през който предприятията и работниците 

преминават от ниско стойностни към сравнително високо стойностни дейности във 

ВД. Използвайки вътрешнофирмена или секторна информация, процесът на 

икономическо надграждане може да бъде разделен на няколко вида:  

 Надграждане при процесите - промяна в производствения процес с цел 

постигане на по-голяма ефективност. Това може да бъде постигнато чрез 

заместване на капитала, вложен за труд, т.е. по-висока продуктивност чрез 

автоматизация - и така се намалява необходимостта от квалифициран или по-

слабо квалифициран труд. Тук като добра практика за оптимизиране на 

производството трябва да се спомене т.нар. LEAN производство
6
;  

 Надграждане при продукта - при въвеждане на по-високотехнологичен 

продукт, което често изисква по-високо квалифицирана работна сила;  

 Надграждане при функциите - появява се при нарастване на степента на 

вертикална интеграция на стоките и услугите в дадена ВД. Напр. в 

шивашката индустрия включването на довършителни дейности, опаковане, 

логистика и транспорт добавя нови възможности за предприятието или 

икономическия клъстер. Подобно, ако текстилна фирма реши да разшири 

капацитета си и към производство на облекло, то отново ще се случи 

функционално надграждане;  

 Надграждане на веригата - при преместване от определен капацитет във ВД 

към нови индустрии или продуктови пазари. Това най-добре може да бъде 

описано като икономическа диверсификация, подобно на това, когато 

предприятие решава да диверсифицира индустриите, на които продава своята 

текстилна продукция - преминавайки от шивашки компании към 

медицинската индустрия. Подобно, специализирани в производството на 

специфичен продукт като графита компании, извършват надграждане на 

веригата при продажба на материалите на нови пазари,  като напр. при 

спортните принадлежности или производството на рамки за велосипеди.  

Социално надграждане във ВД 

Нараства потенциалът на ВД да доведат до включващо развитие при комбиниране 

на икономическото и социалното надграждане, чрез което се позволява на 

                                                 

6 Това е метод на продукция по производствената линия, създаден първоначално за Тойота и за 

производствените линии на автомобилостроенето. Цели се да няма никакви загуби по 

производствената линия, която от праволинейна се превръща в кръгова и всеки работник има важна 

част за създаването на даден компонент на продукта.  
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доставчиците да преминат към по-висока по стойност продукция едновременно с 

гарантиране на достоен труд. Социалното надграждане се дефинира като 

постепен процес, водещ към достоен труд във световните ВД. Концепцията за 

социално надграждане е съгласувана с четирите „неделими, взаимообвързани 

и взаимно подкрепящи се“ стратегически цели на Дневния ред на МОТ за 

достойния труд: заетост, социална защита, социален диалог и права на 

работното място (и свързаните с всяка една от тях под-цели за равенство на 

половете и премахване на дискриминацията).  

Предизвикателствата при социалното надграждане съществуват при всички четири 

фундаментални принципи и права на работното място
7
. Риковете по отношение на 

свободата на сдружаване във ВД включват активно противопоставяне; 

ограничително законодателство и „триъгълни/тристранни“ отношения на заетост. 

Докато корпоративната социална отговорност може да насърчава правото на 

сдружаване и на колективно трудово договаряне във ВД, то съществуват 

значителни дефекти в социалния мониторинг на реализирането им на практика. 

Социалните одитори по принцип не са адекватно обучени по тази специфична тема, 

но и самото качество не може да бъде измерено посредством количествени 

индикатори. При някои от доставчиците и изпълнителите са налице случаи на 

дискриминация, основаваща се на национален произход, пол, сексуална ориентация 

и репродуктивен статус.  

Връзката между икономическото и социалното надграждане 

Съществуват силни доводи за това, че икономическото надграждане може да 

доведе и до социално такова, но връзката между двете не е автоматична. 

Положението в отделните сектори и в самите ВД се различава силно, като 

икономическото надграждане на места въобще не предполага и социално 

подобряване на средата. Възможно е обаче и там, където социалното надграждане 

се случва, то да е достъпно само за определени работници, докато за други да се 

наблюдава дори противоположен ефект.  

Докато икономическото надграждане в световните ВД често се разглежда като 

елемент на индустриалната стратегия за развитие, то много малко внимание се 

отделя на това дали успоредно се случва и социално надграждане. Колективното 

трудово договаряне е един от способите за гарантиране обвързването на заплатите 

с ръста на производителността. От гл.т. на работниците заявката за добра воля при 

колективното трудово договаряне представлява гаранция за договаряне 

преразпределението на печалбите от приходите от производелността. От гл.т. на 

работодателя колективното трудово договаряне осигурява стимул за развитието на 

нови индустриални техники и форми на организация, които биха повишили 

ефикасността и производителността. Създавайки връзка между икономическото и 

                                                 
7
 Декларацията на МОТ за Фундаменталните принципи и права на работното място, обвързва 

държавите членки със зачитането и стимулирането на четирите категории права, независимо дали 
са ратифицирали съответните конвенции: свобода на сдружаване и ефективно признаване на 
правото на колективно трудово договаряне; премахване на дискриминацията по отношение на 
заетостта и работното място; премахване на принудителния и задължителния труд; отстраняване на 
детския труд.   
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социалното надграждане, колективното трудово договаряне дава не само стимул за 

сътрудничество при организационната промяна и развитие на знание за честното 

преразпределение на печалбата, но също така осигурява механизъм за гласност, 

който наред с другите позитивни ефекти може да повиши комуникацията, да 

намали текучеството на персонала и да повиши производителността.  

Ефективното признаване на правото на колективното трудово договаряне е 

фундаментално право на работниците, но и „ефективно“ право - т.е. създава 

връзка между икономическото и социалното надграждане. Съществуват обаче 

редица предизвикателства пред реализирането на това право на практика. 

Първо, предизвикателство остава пълното признаване на фундаменталните права в 

много от ориентираните към износ държави и МОТ продължава да получава 

сведения за сериозна репресия над синдикалните членове. Второ, покритието с 

колективни трудови договори остава слабо във всички индустриални сектори. 

Трето, с неуспех се развиват индустриалните отношения, а и капацитетът на 

социалните партньори може да е по-слаб. Трудно се намира и надеждна статистика, 

но академични изследвания осигуряват доказателства за надигащи се индустриални 

конфликти в няколко държави. Накрая, покупателните практики на купувачи и 

доставчици и интензивната конкуренция между фирмите на края на ВД поставя 

лимити върху наличната свободна за преразпределение чрез колективното трудово 

договаряне стойност. Въпреки тези трудности, синдикатите и работодателите (или 

работодателските организации) възприеха иновативни практики и подписаха 

колективни трудови договори на различни нива, в зависимост от системата на 

индустриалните отношения в съответната държава. Примери за секторни 

споразумения в сектор текстил и облекло се срещат в Южна Африка и Йордания, а 

споразумения на ниво предприятие в Индонезия. Тези споразумения осигуряват 

заплати над минималните (а в случая на Южна Африка се установява именно един 

минимален праг на заплащането).  

Управлението на световните ВД 

Отделните компании трябва да следват местното законодателство, където и да 

осъществяват дейността си и дори и да имат сключен договор с водеща 

компания, оперираща на международно ниво. С разрастването на световните ВД 

все по-голям брой доставчици трябва да следват местните закони, но и да 

изпълняват своите договорни взаимоотношения, за да задоволят изисканата 

поръчка и да приложат оповестените от опериращата глобално компания частни 

стандарти. Даващата поръчки фирма координира дейностите по своите ВД, като 

може директно да повлияе на условията на труд като работодател или индиректно 

чрез детайлни договори за стоки и услуги. Въпреки това, все още съществува 

водещото задължение на държавите да приложат националните закони и регулации 

и да регулират местните пазари, независимо от наличието на световни ВД в 

националната икономика. Правителствата на държавите, в които се намират новите 

световни доставчици, понякога нямат институционалния капацитет, за да могат 

изцяло да регулират трудовите стандарти.  

МОТ поддържа тезата, че публичното управление от страна на държавата е 

основата на спазването на законодателството. Трудовата администрация, 

включително инспекцията по труда, са ключови функции на държавата. Стъпвайки 
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върху международните трудови стандарти и националното законодателство, 

спазването на трудовите регулации на работното място е предпоставка за достоен 

труд.  

Развили са се много различни програми и структури за управление на определени 

аспекти от дейността на световните ВД. Управленските подходи и инициативи с 

отношение към насърчаването на достоен труд в глобалните ВД могат да 

бъдат категоризирани в четири различни вида според водещите актьори в тях. 

Тези форми на управление могат и да се застъпват или да бъдат необвързани 

помежду си:  

 Публичното управление на ВД описва задължението на държавите да 

насърчават съблюдаването на закона и да прилагат националните закони и 

регулации, както и да ратифицират и прилагат международните трудови 

стандарти. Тук се включват трудовата администрация и функциите по 

инспектиране, решаването на спорове и преследването на нарушителите
8
;  

 Частно управление на ВД - осъществява се от предприятията, 

организациите на работниците или индустриалните асоциации. 

Корпоративната социална отговорност (КСО) е често използвана като по-

широк термин за доброволното саморегулиране на предприятието по 

социални, екологични или икономически въпроси. Частните инициативи за 

саморегулация (private compliance initiatives) (ЧИС) са частни механизми, 

установени на доброволен принцип от задаващите поръчките големи 

компании или групи от предприятия, за да се надзирава спазването на 

кодексите на поведение или други специфични стандарти. Те могат да 

включват съответно кодексите на поведение и социалния одит, инициативи 

по сертифициране или други механизми за самоотчет (като напр. Глобалния 

договор на ООН). Много от ЧИС са установени под натиска на синдикати, 

потребители и НПО, включвайки фундаменталните конвенции на МОТ и 

проследяване задължението за спазване на трудовите регулации (изследвания 

обаче показват, че ЧИС са слаби в гарантирането на свободата на сдружаване 

и колективно трудово договаряне, премахването на дискриминацията). 

Въпреки това обхватът на наказателните мерки, наложени на компаниите, е 

относително ограничен в сравнение с регулаторната власт на правителството. 

Съществуват редица фундаментални ограничения за ефективността на ЧИС от гл.т. 

гарантиране на дългосрочно съблюдаване на стандартите, като например факта, че 

най-често те се ограничават до намиращия се най-високо по веригата доставчик и 

че често не са координирани с местната трудова администрация.  Предприятията 

                                                 
8
 Публичното управление на ВД включва следните дейности: национални законодателни 

инициативи за мениджмънта на ВД (напр. California Transparency in Supply Chains Act (2012) and the 
United Kingdom Modern Slavery Act (2015)); спазването на закона в зоните за преработка на 
материалите с цел износ (ЗПМИ) (предложения в тази насока са направени от UNCTAD и Addis Ababa 
Action Agenda); трудови разпоредби в търговските споразумения (1994 North American Free Trade 
Agreement between the United States, Canada and Mexico; the Trans-Pacific Partnership Agreement; 
United States–Cambodia Textile Trade Agreement); трудови разпоредби в публичните заеми и в 
политиката на обществените поръчки (критериите, наложени от International Finance Corporation 
относно инвестиционни проекти; ратифициране на ILO Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 
1949 (No. 94); United States, Executive Order No. 13126).  
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избират по кой проблем да търсят решения, кой ще попада в обхвата на ЧИС и как 

ще бъдат компенсирани нарушенията, като така задават параметрите на своята 

собствена инициатива. Ако приоритетите на водещата фирма (поръчителя) се 

променят, то това ще повлияе негативно на одитите и изграждането на капацитет. 

Разнообразието на кодекси с вариращо съдържание предизвиква и обърквания при 

доставчиците. За доставчиците непредвидимостта на бизнес взаимоотношенията с 

фирмата поръчител се явява пречка пред инвестирането в системи за спазване на 

различните кодекси на поведение, наложени от водещата фирма. Също така, 

отделните ЧИС може да не са съгласувани на секторно или национално ниво, 

кодексите на поведение да не са сходни помежду си и дори да си противоречат, 

което да ги превърне в предизвикателство и разход за доставчика, особено ако 

местното законодателство не е съвместимо с основните международни трудови 

стандарти.  

Притеснителен е и фактът, че на частните инициативи им липсва отговорност - те 

често не съдържат стимули за включване на работниците в оценителния процес, 

нито пък за публично оповестяване на информацията. Често работниците не са 

допуснати до изготвянето на ЧИС, може да не им се предостави и възможност за 

валидиране или коментиране на докладите или възможност за участие в процеса на 

вземане на решения. При започване на одит често се пропускат работниците в 

нетипична заетост, но и те самите може да не са склонни да повдигат обвинения от 

страх да не изгубят работното си място.   

Към частното управление на ВД могат да бъдат отнесени и секторните инициативи 

и инициативите за сертифициране и социална оценка
9
.  

 Инициативи на социалните партньори - при този тип социално 

управление синдикати, предприятия, организации на работниците и други 

организации на гражданското общество се включват в процеса на 

определяне и прилагане на съвместни схеми за управление. Тук се изисква 

договаряне между работник и работодател - пример за това е както 

колективното трудово договаряне на фирмено/секторно/национално ниво, 

така и подписването на световните рамкови споразумения между 

                                                 
9
  Примери за секторни инициативи са: Together for sustainability  (стартирана през 2011 г. с 

цел обединяване на усилията на производителите на химикали и на големите брандове, за да се 
подобрят условията на труд сред компаниите в химичната индустрия, включително сред 
дистрибуторите и малките и средни предприятия) и Electronic Industry Citizenship Coalition 
(разработен е кодекс на поведение, който включва препратки към международните трудови 
стандарти и който е предвиден като инициатива, разпростираща се по цялата верига на доставки). 
Пример за инициатива за сертифициране и социална оценка е Fairtrade International. Fairtrade 
International функционира като система за верифициране на социалното представяне на 
предприятията чрез поставянето на етикет, удостоверяващ социалните условия на работната среда 
при производството на даден продукт или услуга. По подобие на Fairtrade International през 2004 г. 
се развива инициативата Alliance for Responsible Mining при миньорите, която разработва стандарти 
за минния добив на злато и други ценни метали. Целта на тази инициатива е да се съкрати веригата 
на доставки, така че миньорите да могат да продават директно на производителите на бижута, 
осигурявайки си така по-висока цена на добитото злато.  
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мултинационалната компания и глобалните синдикални федерации
10

. 

Социалните партньори имат съществена роля за ефективното прилагане на 

националното трудово законодателство. Синдикатите подкрепят трудовата 

инспекция и разрешаването на спорове чрез подаване на искове, 

представителство на работниците и сътрудничество с инспектората при 

разследване на случаи. Организациите на работодателите осигуряват 

обучение и помощ на фирмите относно законовите им задължения и 

ефективното им приложение на работното място. Социалните партньори 

могат да използват социалните механизми на управлението, за да укрепят 

публичните такива.  

В много от ВД се развиват съвместни инициативи на различни заинтересовани 

страни, включващи частни и неправителствени актьори, договарящи трудовите, 

БЗР и екологичните стандарти и осъществяващи мониторинг върху приложението 

на тези стандарти, но и предлагащи механизми за сертифициране и етикетиране на 

фирмите, чрез което се дава стимул за спазване на стандартите . 

Глобалните рамкови споразумения са инструменти, договорени между МНК и 

Глобална синдикална федерация (ГСФ), за да се създаде връзка между тези две 

страни и да се гарантира, че компанията уважава едни и същи стандарти във всички 

държави, където оперира. Секторните синдикални организации от страната, където 

се помещава главната квартира на МНК, също участват в преговорите по 

споразумението. Съдържанието на тези Споразумения варира според различните 

характеристики на компаниите и на участващите синдикати. Все пак всички 

Споразумения включват четирите фундаментални принципа и права на работното 

място, отправяйки специална препратка към основните конвенции на МОТ. Те не 

подменят директните преговори между компаниите и работниците на национално 

ниво или на ниво предприятие, но предоставят рамка за тези преговори, така че да 

се случат в конструктивен начин. Повечето Рамкови споразумения имат препратка 

към цялата верига на доставки, въпреки че компаниите доставчици не са част от 

нея. Компаниите обикновено поемат ангажимент да информират за съществуването 

на Глобалното рамково споразумение всички свои поделения, доставчици, 

изпълнители и подизпълнители. Ако поделение или свързано предприятие не 

уважава принципите в Споразумението, то случаят може да се подаде към главната 

квартира на МНК, която да влезе в диалог със своето звено за отстраняване на 

нарушението. Повечето Рамкови споразумения съдържат механизъм за 

проследяване на действията (follow-up mechanism), който включва участието на 

синдикатите. Тези механизми обхващат специфични действия от страна на 

мениджмънта и на представителите на работниците, като напр. разпростиране на 

текста във всички части на МНК (където е необходимо и извършване на превод на 

текста) или разработване на съвместни обучителни програми. Някои Споразумения 

                                                 
10

 Последните световни рамкови споразумения започнаха да третират и темата за глобалните ВД , 
като се потвърждава ролята на тези споразумения като база за продължителни бизнес отношения с 
доставчиците и подизпълнителите. Съществуват обаче редица предизвикателства във връзка с 
ефективността на Световните рамкови споразумения от гл.т. насърчаването на достойния труд по 
ВД. Сред тях са: липсата на синдикати по работните места; процесите на координация и 
разпростирането на информацията.  
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изискват съвместни действия на съответните национални синдикални организации 

и на световните синдикални федерации, за да може да се проведе вътрешен, т.е. на 

работното място мониторинг за изпълнението на Споразумението. Много от 

Споразуменията включват също и механизми, позволяващи на световните 

синдикални федерации да инициират разглеждането на случаи по нарушаването на 

разписаните разпоредби на Споразумението от страна на компанията. 

Синдикалните организации на фирмено ниво могат не само да използват 

Глобалните рамкови споразумения като основа за КТД, но да стъпват на тях 

при конфликти с мениджмънта в националното поделение на МНК, 

изпращайки своя случай до съответната световна синдикална федерация или 

до главната квартира на МНК (страна по Споразумението). За тази цел е 

необходимо да се знаят всички МНК, които имат такива подписани 

споразумения
11

.   

 

СПИСЪК НА ГЛОБАЛНИТЕ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ,  

групирани по подписалите ги световни синдикални федерации. Някои от споразуменията са подписани и 
договорени от повече от една световна синдикална федерация.  (с линкове) 

BWI 

 

IndustriALL 

 

IUF PSI Глобални рамкови 
споразумения на 
UNI  

Italcementi 

 

Siemens 

 

 

Accor EDF Съществуващи 
глобални 
споразумения и дата 
на подписване 

VolkerWessels 

 

Petrobras 

 

DANONE GDF SUEZ  Ability 

                                                 
11

 Пример на добра практика за добро социално сътрудничество в компанията ENEL: компанията 
майка се намира в Италия, като дейността й е в електрическия сектор, но и с интерес към зелената 
енергия. Компанията има около 74 хил. служители в света, както и енергийни предприятия в 
областта на хидроенергетика, термоелектричество, ядрена/геотермална/соларна/вятърна енергия. 
Понастоящем клон на компанията има и в България, в Стара Загора. Макар и в Италия да има по-
висока синдикална плътност в компанията, то и в чуждестранните й поделения съществуват 
стабилни синдикални структури- във всички поделения съществуват синдикати, като около 60% от 
общо наетите в световен план са синдикални членове. От европейските поделения на компанията 
има избрани представители за участие в Европейските работнически съвети, което способства за 
запознаване на тези представители от различните поделения и обмяната на опит помежду им. 
Подписаното през юни 2013 г. световно рамково споразумение от ENEL  създава набор от указания, 
целящи създаването на социален диалог на световно ниво. Компанията поема задължението да 
уважава фундаменталните права, съдържащи се в Декларацията на ООН за човешките права, 
Ръководните принципи на ООН за бизнеса и човешките права, фундаменталните конвенции на 
МОТ, Трипартитната декларация на МОТ за МК и социалната политика, Глобалния договор на ООН, 
Ръководните принципи на ОИСР за МК. Споразумението предвижда още създаване на световен 
работнически съвет, както и три съвместни комитета за БЗР, обучение и равенство на 
възможностите. Компанията инвестира и в одити по веригите си на доставка, като чрез натиск 
оказва влияние вътре в тях от гл.т. зачитането правата на работника. 

http://www.bwint.org/pdfs/0237_001.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=472&cle=9d4146dd5e6a27443b0874fa248b5d0b7cbd2ef8&file=pdf%2Fsiemens-gfa-2012-english_final_0.pdf
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&ww=1&uid=default&ID=163&view_records=1&en=1
http://www.world-psi.org/Content/ContentGroups/English7/Focus2/Focus_articles_20051/EDF_signs_up_to_global_standards.htm
http://www.bwint.org/default.asp?index=573&Language=EN
http://www.icem.org/en/77-All-ICEM-News-Releases/4795-ICEM-Signs-16th-Global-Agreement-with-Petrobra
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&ww=1&uid=default&ID=164&view_records=1&en=1
http://www.world-psi.org/TemplateEN.cfm?Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=26626
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=476&cle=4484c322157da1043b0b0e0fa5dc5451c63a29e2&file=pdf%2Funi-ability.pdf
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Staedtler 

 

Umicore 

 

Fonterra ENEL  Adecco 

Royal BAM 

 

RAG 

 

Club Med   Allianz* 

Impregilo 

 

Statoil 

 

Chiquita   Antara 

Lafarge 

 

Freudenberg 

 

Sodexo   Barclays 
Africa 

Stabilo 

 

Endesa 

 

   Carrefour 
15/05/2001 

Veidekke 

 

AngloGold 

 

   Danske bank 

Ballast Nedam 

 

Norske Skog 

 

   Euradius 

IKEA 

 

Eni 

 

   Elanders 
1/08/2006 

Skanska 

 

SCA 

 

   Falck 
21/03/2005 

Hochtief 

 

Lukoil 

 

   France 
Telecom 21/12/2006 

Faber-Castell 

 

Edf 

 

   G4S 

Wilkhahn 

 

Lafarge 

 

   H&M 
14/01/2004 

GDF SUEZ 

 

Rhodia 

 

   ICOMON 
(Spanish only) 

Sacyr 

 

GDF SUEZ 

 

   INDITEX 

Acciona 

 

Indesit 

 

   ISS renewed 
2008 

Dragados 

 

Volkswagen    Kelly 
Services 

 DaimlerChrysler    Manpower 

 Leoni    Metro 
25/05/2007 

 GEA    NAG  

http://www.bwint.org/default.asp?index=464&Language=EN
http://www.icem.org/files/PDF/Global_agreements_pdfs/0801UmicoreCH.pdf
http://www.iufdocuments.org/www/documents/Fonterra%20agreement-e.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=516&cle=f71cfd60c0a7accf0dfb5d4be2ef46caecbed620&file=pdf%2Fenel_gfa_en1.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MoU-UNI-CiettCMC-En.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=109&Language=EN
http://www.global-unions.org/Evonik%20Global%20Agreement-%3ehttp:/www.icem.org/files/PDF/Global_agreements_pdfs/RAGEN.pdf
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&ww=1&uid=default&ID=2516&view_records=1&en=1
http://www.bwint.org/default.asp?index=82&Language=EN
http://www.icem.org/index.php?id=107&la=EN&doc=1219
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&ww=1&uid=default&ID=111&view_records=1&en=1
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/GFA%20ANTARA%20-%20UNI%20Global.PDF
http://www.bwint.org/default.asp?index=75&Language=EN
http://www.icem.org/index.php?id=106&la=EN&doc=1217
http://cms.iuf.org/?q=node/1286
http://www.bwint.org/default.asp?index=76&Language=EN
http://www.icem.org/index.php?id=105&la=EN&doc=1216
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Carrefour-en.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=49&Language=EN
http://www.icem.org/index.php?id=103&la=EN&doc=1220
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-DanskeBank.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=42&Language=EN
http://www.icem.org/?id=104&doc=1210&la=EN
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Euradius.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=46&Language=EN
http://www.icem.org/index.php?id=102&la=EN&doc=1222
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Elanders-EN.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=43&Language=EN
http://www.icem.org/files/PDF/Global_agreements_pdfs/SCA_GA.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Falck.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=44&Language=EN
http://www.icem.org/index.php?id=100&doc=1365&la=EN
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-FranceTelecom-en.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-FranceTelecom-en.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=45&Language=EN
http://www.icem.org/files/PDF/Global_agreements_pdfs/EDF-GA-EN.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-G4S-en.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?index=2195&Language=EN
http://www.icem.org/files/PDF/Global_agreements_pdfs/Lafarge-GA-EN.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-H&M-en.pdf
http://www.bwint.org/default.asp?Index=3140&Language=EN
http://www.icem.org/files/PDF/Global_agreements_pdfs/0809RhodiaGFAEnglish.pdf
http://www.icem.org/files/PDF/1011GDFgobagreeEN.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Inditex-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/Files/01-177.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-ISS%202008-EN.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/Sozialcharta_eng3l.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MoU-UNI-CiettCMC-En.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MoU-UNI-CiettCMC-En.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/DC%20code%20in%20English.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MoU-UNI-CiettCMC-En.pdf
http://www.imfmetal.org/main/index.cfm?n=47&l=2&c=8014
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Metro-leitlinien-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/0510140906167/ifa_gea_en.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-NAG.pdf
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 SKF    Nampak* 
29/05/2006 

 Rheinmetall    Nordea* 

 Bosch    Olympia 
Flexgroup 

 Prym    OTE 

 Renault Global 
framework 
agreement on social, 
societal and 
environmental 
responsibility 
between the Renault 
Group, the Renault 
Group Works’ 
Council 

   Portugal 
Telecom 18/01/2006 

 BMW    Quebecor 
4/05/2007 

 EADS    Randstad 

 Röchling    Securitas 
30/03/2006 

 Arcelor    Skandia* 

 PSA Peugeot 
Citroën 

   Shoprite 
Checkers 

 Brunel    Systema 
Televisyen Malaysia 
Berhad 

 Umicore    Takashimaya 

 Vallourec    Telefonica 
17/12/2007 

 Aker Aker GFA is 
extended with an 
indeterminate 
duration 

   UPU 
10/10/2005 

 Electrolux    USG People 

 MAN SE    Telkom 
Indonesia 

 Ford    AEON 

--- INDUSTRIA DE 
DISEÑO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.) 

   Societe 
Generale 

 Mizuno    ABN AMRO 

 SAAB    

http://www.imfmetal.org/main/Files/ifa_skf_eng.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Nampak-signed.pdf
http://www.imfmetal.org/main/Files/ifa_skf_eng.pdf
http://www.imfmetal.org/main/Files/ifa_bosch_en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/prym_ifa_eng.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-OTE-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/ifa_renault_en.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=519&cle=756577c0808cbab8aba6c0fc5b3b8b7834378145&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_-_english_version.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-PortugalTelecom-en.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-PortugalTelecom-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/0505101759457/bmw_ifa_english.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Quebecor-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/05071112175266/IFA_EADS_eng.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MoU-UNI-CiettCMC-En.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/0508151616477/ifa_roechling_eng.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Securitas-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/0510111500347/IFA_FINAL_EN.pdf
http://www.imfmetal.org/index.cfm?c=23122
http://www.imfmetal.org/index.cfm?c=23122
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/ATTWBA9Z.pdf/Shoprite%20Global%20Agreement-EN%20230210.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/ATTWBA9Z.pdf/Shoprite%20Global%20Agreement-EN%20230210.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/07070310013766/ifa_brunel_english.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MOU%20TV3%20&%20UNI%20Global.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MOU%20TV3%20&%20UNI%20Global.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MOU%20TV3%20&%20UNI%20Global.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/07092816390779/Umicore_agreement_E.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/ATTBWE7L/UNI-Takashimaya-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/08042417265566/Vallourec-Mannesmann-IFA-engl.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-Telefonica-en.pdf
http://www.imfmetal.org/main/files/08102913325779/AKER_IFA_english.pdf
http://www.industriall-union.org/aker-gfa-is-extended-with-an-indeterminate-duration
http://www.industriall-union.org/aker-gfa-is-extended-with-an-indeterminate-duration
http://www.industriall-union.org/aker-gfa-is-extended-with-an-indeterminate-duration
http://www.industriall-union.org/aker-gfa-is-extended-with-an-indeterminate-duration
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/UNI-UPU-en.pdf
http://www.imfmetal.org/files/11021011074666/Electrolux_IFA_ENGLISH.pdf
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/3100172b0315a124c125717d005dd9bb/513a7b55742a39eec125755100579d2a/$FILE/MoU-UNI-CiettCMC-En.pdf
http://www.global-unions.org/-%3ehttp:/www.imfmetal.org/index.cfm?c=29160&l=2
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/homeEn
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/homeEn
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=454&cle=1fabbd3c625d984e7f26e3b42c99f3bc65f657c7&file=pdf%2Fifa_ford.pdf
http://www.itglwf.org/DisplayDocument.aspx?idarticle=15382&langue=2
http://www.itglwf.org/DisplayDocument.aspx?idarticle=15382&langue=2
http://www.itglwf.org/DisplayDocument.aspx?idarticle=15382&langue=2
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&document&arg=566&cle=b20b3ed5e3c77fe72bf2509d4ea3d10adcbc48ec&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_uni_societe_generale_en-2.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&document&arg=566&cle=b20b3ed5e3c77fe72bf2509d4ea3d10adcbc48ec&file=pdf%2Fglobal_framework_agreement_uni_societe_generale_en-2.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=449&cle=36b9f24a2146c120dc6cd542f05a43e7221eb593&file=pdf%2Fmizunogfa.pdf
http://uniglobalunion.org/news/abn-amro-signs-global-agreement-fnv-and-uni-global-union
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-global-agreement-with-saab
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 Norsk Hydro    

 Evonik    

 ENEL    

 SOLVAY    

 Total    

 Gamesa    

 ThyssenKrupp    

 H&M    

 

* Споразумения, договорени от членовете, които покриват основните принципи и 

процеси на глобалното споразумение 

 

 Многостранни инициативи - разработват се от международни организации, 

а приложението им ангажира правителства, предприятия и синдикати. Макар 

и да се изисква отчетност, мониторинг върху дейността или установяване на 

механизъм за оплаквания, то тези инициативи имат ограничен капацитет за 

директно налагане на стандартите. Тези инициативи могат да бъдат 

разгледани като международни „доброволни стандарти” и т.нар. „меки 

закони” за защита синдикалните права и правото на КТД в МНК. Това 

са
12

: 

1.1 Трипартитна декларация на МОТ за принципите относно мултинационалните 

компании и социалната политика (или само Декларацията за МНК)- декларацията 

                                                 
12

 Освен споменатите в отчета съществуват още следните: а) Company codes, e.g., NIKE, Walmart; б) 
Industry initiatives, e.g., BSCI, EICC; в) Multi-stakeholder initiatives, e.g., ETI, Workers’ Rights Consortium, 
Clean Clothes Campaign, ISO 26000.  
      ISO 26000 - Social responsibility: 
Българският институт за стандартизация разполага с превод на български език на международния 
стандарт за социалната отговорност – БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална отговорност”. 
Стандартът е разработен с участието на експерти от над 90 страни и 40 международни или 
регионални организации и разглежда принципите на социалната отговорност и дава указания за 
нейното прилагане на практика в организациите. Оценката на ефективността е подходяща за всички 
организации, както в обществения, така и в частния сектор, за развити и развиващи се страни, както 
и за икономики в преход. Тя действа като инструмент, който определя нивото на ефективност на 
организацията в момента на оценката (осигуряват се напътствия за отговорно поведение, но не се 
издават сертификати). 
Акцентът в стандарта е поставен на следните седем основни теми, свързани със социалната 
отговорност: 
- Управление на организацията; 
- Човешки права; 
- Трудови практики и взаимоотношения; 
- Околна среда; 
- Лоялни практики на организацията; 
- Въпроси, свързани с потребителите; 
- Приобщаване на общността и нейното развитие. 

http://www.industriall-union.org/norsk-hydro
http://www.industriall-union.org/evonik
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=516&cle=f71cfd60c0a7accf0dfb5d4be2ef46caecbed620&file=pdf%2Fenel_gfa_en1.pdf
http://www.global-unions.org/spip.php?action=acceder_document&arg=525&cle=3eef731ae6abb981531e2ffe244d1242bff2a17b&file=pdf%2Fsolvay_agreement_english.pdf
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-global-union-agreement-with-total
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-signs-global-framework-agreement-with-gamesa
http://www.industriall-union.org/industriall-and-thyssenkrupp-sign-global-agreement-on-promotion-of-fundamental-rights
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-and-hm-sign-global-framework-agreement
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подкрепя синдикалните искания за зачитане правото на сдружаване и на 

колективно договаряне. Декларацията представлява международен консенсус 

между правителства, работодатели и синдикати  относно стандартите, които трябва 

да бъдат приложени към предприятията, т.е. представя се набор от очаквания към 

поведението на бизнеса. Декларацията окуражава МНК, правителствата, 

работодателските и работническите организации да зачитат както националното 

законодателство, така и международните стандарти за човешките права. 

Декларацията за МНК съдържа набор от основни политики, целящи постигане на 

устойчиво развитие и уважаване на човешките права на работното място. Накратко, 

препоръчва се политическите действия на всички страни по декларацията да са 

подчинени на закона и да зачитат съответните международните стандарти 

(допринасят за реализирането на фундаменталните принципи и права на работното 

място, описани от МОТ). МНК трябва да се съобразят със съществуващите 

политически цели, приоритети за развитие и социални цели на страната, в която 

оперират.   

Декларацията задава основни принципи в 4 сфери на действие (заетост; 

обучение; условия на труд и живот; индустриални отношения), като се 

препоръчва доброволното им съблюдаване от правителствата, организациите 

на работниците и на работодателите и от МНК (разпоредбите на декларацията 

не ограничават или засягат задълженията, произтичащи от ратифицирането 

на конвенциите на МОТ). Приканват се правителствата на държавите членки 

на МОТ, съответните организации на работодателите и на работниците, както 

и МНК, опериращи на тяхна територия, да съблюдават принципите, заложени 

в текста на Декларацията. Декларацията предоставя насоки към посочените 

страни, опирайки се на международните препоръки и конвенции, които 

социалните партньори трябва да отчитат и да се опитват да прилагат.    

А) Заетост  - препоръките към правителствата включват: приемане на политики, 

насърчаващи равенство на възможностите и равно отношение на работното място, 

провеждане на мониторинг и регулиране на въздействието върху заетостта, оказано 

от МНК, създаване на схеми за защита на доходите при прекъсване на заетостта и 

др.; МНК да се стремят да повишат възможностите за заетост и стандартите, да 

защитават заетостта и дългосрочното развитие на предприятието, да се консултират 

с компетентните власти и организациите на работодателите и работниците, за да се 

съгласуват с техните планове за развитие на човешките ресурси, и т.н.   

Б) Обучение - създаване от страна на правителствата на национални политики за 

професионално обучение и консултиране; ангажиране на МНК в обучения за 

развитие на уменията и професионално напътствие... 

В) Условия на труд и живот - 1) МНК да: предлагат заплати , придобивки и 

условия сравними с тези на други работодатели в страната, а в развиващите се 

държави- най-добрите възможни заплати, придобивки и условия на труд; 

предоставят основни удобства и добри стандарти на труд; забранят детския труд; 

гарантират най-високо ниво на БЗР; 2) Правителствата да: предприемат мерки, 

които да гарантират, че нискодоходните групи и по-малко развитите области ще 
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спечелят колкото се може повече от дейностите на МНК; наложат трудови 

стандарти за гарантиране БЗР от предприятията.  

Г) Индустриални отношения - правителства, МНК и национални предприятия да 

уважават правото на сдружаване и да способстват колективното трудово 

договаряне; МНК да: уважават правото на сдружаване и правото на колективното 

трудово договаряне, осигурявайки среда за дейността и информация в процеса на 

договаряне; да изследват оплакванията, получени от работниците; разработят 

съвместно с работниците и техните представители механизми за консултиране и 

разрешаване на диспути.   

Провеждат се периодични изследвания, за да се направи мониторинг на 

действията по приложение на Декларацията, предприети от правителствата, 

организациите на работниците и на работодателите и МНК. Обобщение и 

анализ на получените отговори се подават за дискусия от управителното тяло 

на МОТ. При несъгласие за прилагане на Декларацията, страните могат да 

изпратят до МОТ искане за разяснение (request for interpretation) на 

текстовете на Декларацията.  

Как може да бъде използвана Декларацията на МОТ от синдикатите? 

А) На национално ниво: 

- като база за националните трипартитни дискусии относно приоритети за 

икономическото развитие;  

- провеждане на кампании за прилагането на инструментите на МОТ, върху 

които се базира Декларацията (изброени са в апендикс към самата 

декларация); 

- промотиране на Декларацията като рамка, която правителството да 

използва за оценка на това кои предприятия да получават правителствена 

подкрепа, субсидии и други облекчения;  

- кампания за установяване на ръководни принципи относно обществените 

поръчки, включвайки като изискване тук спазването на принципите в 

Декларацията; 

- провеждане на информационни кампании за съдържанието на 

Декларацията, така че на базата на нейните принципи обществеността да 

може да отправя искания към правителствата и предприятията;  

- при оценка на „най-добрите работодатели” да се заложат критерии, 

извлечени от декларацията.   

Б) На ниво предприятие: 

- използване на Декларацията за МНК като основа за получаване на 

споразумения с предприятията за същността на операциите му; 

- насърчаване МНК да използва Декларацията като условие по Кодексите на 

поведение на доставчиците си и при изследването на съвместимостта си с 

доставчиците; 
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-  провеждане на информационни кампании за съдържанието на 

Декларацията сред работниците, така че да могат да оценяват дейността на 

своя работодател (да се използва инструментариумът, представен като 

приложение в Ръководството за разбиране на Декларацията
13

); 

- включване в КТД на препратка към принципите на Декларацията;  

- изпращане на доклади към националните центрове на синдикатите с це 

докладване изпълнението на принципите от Декларацията.  

1.2. Ръководни принципи на ОИСР за МНК - предоставят препоръки относно 

провеждането на отговорен бизнес- задават очакваното от компаниите отговорно 

поведение. Проектирани са от правителствата, поради което се различават от 

Кодексите на поведение. Страни по Ръководните принципи са 34-те членове на 

ОИСР
14

, както и 12 нечленуващи в Организацията държави
15

. Ръководните 

принципи на ОИСР са най-всеобхватният набор от правителствено обезпечени 

препоръки за осъществяване на отговорен бизнес. Правителствата, страни по 

Принципите, целят да насърчат и максимализират позитивните ефекти от 

дейността на МНК. Принципите представят доброволни за следване от бизнеса 

стандарти в сферата на: заетост и индустриални отношения
16

, човешки права
17

, 

околна среда, информационно снабдяване, борба с корупцията, интереси на 

потребителите, наука и технологии, конкурентоспособност, данъци. 

Въпреки че компаниите са отговорни за спазването на принципите във 

всекидневната си дейност, правителствата и други заинтересовани страни също 

имат интерес от по-ефективното им изпълнение. Правителствата, съблюдаващи 

принципите, са задължени да създадат Национални контактни точки, която 

основна роля е повишаване ефективността на Принципите чрез насърчителни 

дейности, проучвания, разрешаване на случаи на нарушения. Всяка 

организация може да подаде оплакване срещу МНК в Националните 

контактни точки- затова обаче, първо, трябва да се провери дали главната 

квартира на МНК е в е държава-страна по/подписала Принципите; второ, да се 

избере Национална контактна точка- или в страната, където се помещава МНК (ако 

тази държава е подписала Принципите) или в страната, където се помещава 

главната квартира на МНК. Трето, подаденото оплакване да е във формат, според 

описаните от контактната точка стъпки (по образец на т.нар. NCP Guidelines). 

Силните страни на Принципите са: възможността им за приложение извън 

националните граници; факта, че се отнасят за дейността на МНК, но и нейните 

доставчици, подизпълнители, франчайзи, лицензии, други бизнес партньори. 

                                                 
13

 Страници 26-30, достъпни ТУК. 
14  Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, 
Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Корея, Люксембург, 
Мексико, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, САЩ.  
15  Аржентина, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Египет, Йордания, Латвия, Литва, Мароко, 
Перу, Румъния, Тунис.  
16  Базират се на принципите от Декларацията от 1998 г. на МОТ, стандартите за минималните 
условия на труд, заплати, БЗР.  
17  Базират се на UN Guiding principles on Business and Human rights.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_152797.pdf
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Слабости на Принципите са: универсалната им приложимост (но все още 

ключови международни актьори като Русия, Китай, Южна Африка не са ги 

подписали); отнасят се само за тези МНК, чиито главни квартири се помещават в 

подписалите принципите държави.  

Разделът „Заетост и индустриални отношения” може да бъде използван от 

синдикатите за гарантиране на следните им права и възможности в 

съответната МНК:  

- Свободно създаване и присъединяване към синдикална организация в 

предприятието; 

- Колективно трудово преговаряне на работодателя със синдикална организация 

или с друга представителна организация на работниците; 

- Осигуряване на безпрепятствено образуване на синдикална организация и 

безпрепятствено провеждане на преговорите;  

-  Премахване на детския/задължителния/принудителния труд; 

- Равни възможности и отношения в заетостта и недопускане на дискриминация; 

- Предоставяне на информация/оборудване за целите на колективното трудово 

договаряне; 

- Осигуряване на БЗР; 

- Участие на представители на работниците в процеса на обучение и повишаване 

уменията на работниците; 

- Сътрудничество с представители на работниците при масови съкращения или 

при уволнения.      

1.3. Глобален договор на ООН - Официалният старт на Глобалния договор бе даден 

от Генералния секретар Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, 

Швейцария през януари 1999 г. Инициативата призовава компаниите да възприемат 

десет универсални принципа
18

 в областта на човешките права, трудовите стандарти, 

                                                 
18 Глобалният Договор призовава компаниите да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера 

на влияние, сбор от ценности, разделени в четири основни категории: 

Права на човека: 

Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека. 

Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека. 

Трудови норми: 

Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно 

договаряне. 

Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд. 

Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд. 

Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия. 

Околна среда: 
Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда. 

Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към 

околната среда. 

Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда. 

Антикорупция: 

Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност. 
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околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии 

и във всекидневната си работа. Глобалният договор на ООН стартира в България 

през януари 2003г. под егидата на президента Първанов. Инициативата обединява 

на доброволен принцип широк кръг компании и организации, приели принципите 

на отговорното корпоративно гражданство. На страницата на Българската мрежа са 

описани компаниите, опериращи в България и присъединили се към Инициативата. 

Предоставянето на годишно комюнике за напредък е в основата на ангажираността 

на компанията с Глобалния договор на ООН и предоставя ценна информация на 

всички заинтересовани страни. Комюникетата стават публично достъпни на 

уебсайта на Глобалния договор в момента, в който биват качени от участника, като 

по този начин се позволява на компаниите да комуникират усилията си в подкрепа 

на принципите на Глобалния договор на ООН.  

Как това може да бъде използвано от синдикатите?  

Това е един от най-широко разпространените международни инструменти за 

представяне на отговорно поведение от страна на бизнеса. Затова и всяко 

подадено оплакване от страна на синдикална организация за неспазване на 

принципите на Инициативата (особено правото на сдружаване) привлича 

широко медийно внимание.  

1.4. Ръководни принципи за бизнеса и човешките права на ООН- приети през юни 

2011 г. от Съвета за човешките права на ООН. Принципите са първата авторитарна 

глобална рамка за установяване ефекта на бизнеса върху човешките права, 

приложима както към държавите, така и към бизнесите, и уточняваща техните 

отговорности и задължения за справяне с рисковете спрямо човешките права
19

, 

произтичащи от дейността на бизнеса. Международните договори за човешките 

права обикновено не налагат директни законови задължения към частните актьори, 

каквито са компаниите. Вместо това държавите са отговорни за изготвяне и 

привеждане в сила на националното законодателство, с което се налага на 

компаниите да зачитат човешките права. Така компаниите нямат същите законови 

задължения, каквито имат държавите според международното право, посветено на 

човешките права. Ръководните принципи за бизнеса и човешките права на ООН са 

изготвени именно за да изяснят различните роли и отговорности, които държавите 

и компаниите трябва да осъществят от гл.т. влиянието на бизнеса върху човешките 

права.  

Защо са важни Ръководните принципи? 

                                                 
19

 Идеята за човешките права е проста, но изключително силна: хората имат право да бъдат 
третирани с достойнство. Човешките права са присъщи за всички човешки същества, независимо от 
тяхната националност, място на пребиваване, пол, националност или етнически произход, цвят на 
кожата, религия, език или какъвто и да е друг статус. Всеки има право да ползва правата си, без да 
бъде дискриминиран. Международното трудово право полага задълженията към държавите за 
конкретно поведение или за въздържане от определени действия, така че да се насърчат или 
защитят човешките права и фундаменталните свободи на индивидите или групите. Трудовите права 
са правата на работниците, така както са разписани в международните трудови стандарти на МОТ. 
Тези права са включени в осем фундаментални конвенции.  

http://www.unglobalcompact.bg/?page_id=162
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Ръководните принципи осигуряват подробен план за действия, определяйки 

параметрите, спрямо които държавите и компаниите биха развили политики, 

правила и процеси, базирани на съответните им роли и конкретните обстоятелства. 

Принципите осигуряват яснота на държавата за прилагането на съществуващото й 

задължение за защита на човешките права от неблагоприятните въздействия, 

причинени от компаниите, включително и гарантирането на обезщетение на 

пострадалите от бизнес дейностите. Принципите осигуряват още и практически 

насоки към компаниите за това, какви стъпки трябва да предприемат, за да 

гарантират че спазват международно признатите човешки права и че отчитат всяко 

тяхно нарушение. Създава се една световна рамка, която гарантира единна 

платформа за действия и отговорности, спрямо която да се оцени поведението и на 

държавите, и на компаниите.  

Какво съдържат Ръководните принципи? 

а) Задължение на държавата да защитава - Принципите утвърждават 

задължението на държавата да защитава индивидите от посегателства от страна на 

компаниите по посока на човешките им права. Държавата трябва да предприеме 

стъпки за предотвратяване, разследване, наказване и компенсиране на причинените 

посегателства чрез ефективни политики, законодателство, регулации и присъди. 

Това задължение произтича както от съществуващите задължения на държавата по 

ратифицирани международни договори за човешките права.  

б) Отговорност на бизнеса да зачита - Принципите поясняват, че отговорността 

на бизнеса се състои в зачитането на човешките права, като компаниите 

разработват стъпки, за да „знаят и покажат“, че го правят. Тази отговорност 

означава компаниите да знаят своето въздействие, да избягват нарушенията на 

човешките права и да се справят с всяко потенциално/действително негативно 

влияние. Ако компанията установи, че е причинила или допринесла за дадена щета, 

трябва да съдейства за или да участва в ефективен процес за обезщетяване. 

Принципите постановяват, че корпоративната отговорност за зачитане на 

човешките права е независима от държавните усилия и воля за изпълнение на дълга 

за защита на човешките права.  

в) Достъп до обезщетение за жертвите - като част от задължението им да 

защитават индивидите от свързани с бизнеса злоупотреби с човешките права, 

държавите трябва да предприемат подходящи стъпки за гарантиране на това, че 

пострадалите имат достъп до ефективно обезщетение посредством съдебната 

система или други подходящи не-съдебни или административни способи. В 

допълнение към осигуряването на обезщетение посредством легитимен процес, ако 

компаниите установят, че са причинили или допринесли за дадено нарушение, то 

се очаква те да създадат или да участват в ефективен операционално приложим 

механизъм за оплаквания от страна на засегнатите индивиди или местни общности.  

Какъв е легалният статут на Ръководните принципи? 

Принципите не създават международен инструмент за ратифициране от държавите, 

нито пък създават нови законови задължения. Вместо това те уточняват и 

надграждат върху съответните основания на съществуващите международни 

трудови стандарти по човешките права, осигурявайки напътствия за тяхното 
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приложение. Т.е., принципите се отнасят към и се извличат от съществуващите 

задължения на държавата по международното законодателство. 

Как Принципите могат да бъдат използвани от синдикатите? 

Ръководните принципи очакват държавата да предприеме съответните стъпки във 

връзка със задълженията си по човешките права, но и да гарантира, че засегнатите 

от причинени от бизнеса посегателства имат достъп до ефективно обезщетение 

посредством юридически или пък съответни не-юридически способи. Принципите 

също определят, че където компаниите са причинили или допринесли за 

неблагоприятни въздействия, то те трябва да осигурят или да се кооперират в 

своите възстановителни действия посредством легитимен процес. Принципите 

задават критерия за това от какво се състои ефективния механизъм за оплакване, 

осигурявайки и напътствия за това как да се премахнат препятствията при достъпа 

до обезщетения.  

Тези Принципи осигуряват рамката, спрямо която синдикатите могат да измерят 

дали държавите и компаниите са предприели необходимите стъпки за гарантиране 

зачитане на човешките права и осигуряване жертвите с достъп до обезщетения. 

Синдикатите могат да използват Ръководните принципи като рамка за анализ 

на рисковете относно човешките права и отговорностите в специфични 

сектори, след което да се застъпят за по-добри стандарти и да предприемат 

действия в тази насока. Ръководните принципи могат да се използват и за 

лобиране за създаване или подобряване на механизмите за оплакване или за 

анализиране на съществуващите механизми за обезщетение. Принципите 

могат да се използват и за анализиране на това, доколко държавите взимат 

адекватни мерки за защита срещу произтичащите от бизнес дейността 

злоупотреби, като тук се разглежда законодателството, политическите мерки 

и регулациите.  

Организациите на гражданското общество могат да използват Принципите и при 

поддаването на информация към съответните отдели на ООН. Например, като ги 

използват за основа за подаване на периодичния преглед към Съвета за човешките 

права по повод на ролята на държавата за гарантиране зачитането на човешките 

права от бизнеса (само за определени държави)
20

.  

Различни заинтересовани страни (сред които и синдикатите) могат да 

използват Принципите, за да развият своите политики по отношение на човешките 

права, както и да лобират по тях. Например, на много места се разпространява 

информация за бизнес и човешките права, развиват се национални планове за 

действие за прилагане на Принципите, а на места дори се печели и мандат за 

създаване на механизми за оплакване при нарушаване на правата от страна на 

бизнеса.  

 

 

 

                                                 
20

 За повече информация ТУК.  

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
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Пътят напред  

Справедливият и включващ растеж по ВД е възможен при по-силна съгласуваност 

между икономическите цели и достойния труд. Това означава и ефективно 

премахване на пропуските в управлението на секторно, национално, регионално и 

международно ниво. По този повод Международната конференция по труда 

разглежда един иновативен, холистичен подход за насърчаване на достойния 

труд по световните ВД, състоящ се от следните взаимообвързани елементи: 

 Ролята на МОТ - посредством своя нормативен подход и мандата и 

експертизата си в света на труда, МОТ може да съдейства за обединяването 

на основни актьори и заинтересовани страни, отговорни за премахване на 

пропуските в управлението ВД на секторно, национално, регионално и 

международно ниво. Тук трябва да се има предвид нарастване възможностите 

на Офиса да осигурява: целево повишаване на капацитета, информирана 

политика и защита на правата; 

 Насърчаване прилагането на международните трудови стандарти - да се 

направи оценка на това, дали съществуващите инструменти на МОТ 

осигуряват достатъчна рамка за държавите членки на МОТ относно 

разпространението на достойния труд по ВД. Трябва да се направи преглед на 

бариерите пред ратифицирането на тези инструменти и на това, какви 

допълнителни стандарти или са необходими за гарантиране на достойния 

труд по веригите; 

 Премахване на пропуските в управлението - системите за управление 

трябва да способстват ефективното ръководене на световните ВД, 

изхождайки от основната роля на държавата да гарантира прилагането на 

законодателството и на фундаменталните права на работното място. Тук 

трябва да се вземе предвид и ролята на МОТ за подкрепа, администриране, 

улесняване и/или домакинстване на публични/частни/социални системи за 

управление; 

 Насърчаване на включващ и ефективен социален диалог - за засилване на 

социалния диалог може да се осъществи обмен на добри практики по 

иновативни механизми на представителство като напр. договарянето с 

няколко работодатели (multi-employer bargaining), наличието на национален 

трипартитен диалог и включването в него на предприятията, частните 

агенции за заетост и др.; 

 Разрастване на трансграничния социален диалог - при поискване Офисът 

на МОТ може да подкрепя и улесни развитието на Глобалните рамкови 

споразумения, но и да осигури напътствия за минималните изисквания по 

техните съдържания и механизми за проследяване на приложението им; 

 Придаване на по-голяма стойност на съществуващите процеси - да се 

обърне внимание както на а) вече съществуващите процеси за 

разпространение на отговорно бизнес поведение и в държавите доставчици, и 

в държавите поръчителки с водещите компании, така б) и на съгласуването 

им с релевантните на тях процеси, разписани в Ръководните принципи на 

ООН и в Ръководните принципи на ОИСР; 
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 Укрепване на техническите съвети на МОТ, както и действията по 

надграждане на капацитета и коопериране на различни актьори с цел 

развитие, трябва да включват стабилни програми за асистиране на системите 

на трудова администрация, така че те да се адаптират и модернизират спрямо 

бързо променящия се съвременен свят. Системите на трудова администрация 

трябва да откриват ефективни и ефикасни методи за управление и 

мениджмънт, изграждайки трипартитни партньорства и търсейки 

комуникация и с други заинтересовани страни; 

 Уплътняване на знанията - съществува необходимост от още изследвания и 

анализи, картографиране на добри практики и обмяна на опит, за да се 

идентифицират успешните управленски модели, насърчаващи интегрирано 

„икономическо“ и „социално“ надграждане във ВД, подобрените трудови 

инспекции и иновативните механизми на социалния диалог; 

 Подобряване на статистическата информация - развиване на система от 

статистически показатели по ВД;  

 Осъществяване на нови партньорства от страна на МОТ - това ще 

допринесе за подобряване ефективността на програмите и дейностите на 

МОТ;  

 Подобряване на съгласуваността на действията на световните 

организации, насочени към гарантиране на достоен труд по ВД - в тази 

връзка да се разпространи и информация относно стандартите и ценностите, 

защитавани от МОТ.  

МКП също формулира в своя доклад “Scandal. Inside the global supply chains of 50 

top companies” необходимите действия за трансформиране на настоящия бизнес 

модел: 

 Правителствените лидери трябва да приложат върховенството на закона- ако 

всяка нация държи своите големи корпорации отговорни за бизнес 

поведението им на местно ниво, но и в чужбина, то би се елиминирала 

корпоративната алчност и би се направило така, че световната икономика да 

работи за множеството, а не за най-богатия 1% от хората в света; 

 Гарантирането от страна на работодателите на честно преразпределение на 

богатството чрез минималните заплати за издръжка на работника и чрез 

колективното трудово договаряне (изхождайки от фундаменталното право на 

сдружаване), ще намали неравенствата и корпоративната алчност; 

 С гарантиране на стандартите за безопасност чрез ангажирането на 

работниците в комитетите по здравословни и безопасни условия на труд и със 

забраняването на опасните химикали в световен план ще се намалят 

инцидентите и заболеваемостта на работното място, но и ще бъдат спасени 

животи; 

 Приоритизирането от страна на правителствата на прага на социална закрила- 

осигуряване на базов доход и поддържащи устойчивостта и мира в общността 

публични услуги- ще доведе до спиране на „състезанието към дъното“ и ще 

възстанови икономическата справедливост.  

 Предприемане на решителни стъпки от страна на компаниите за: прозрачност 
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на веригите им на доставки (разкриване на доставчиците); безопасност на 

работното място (инспектиране на място, коригиране на рисковете и 

признаване на комитетите на работниците за безопасен труд); сигурност на 

заетостта (прекратяване на краткосрочните договори); минимални заплати за 

издръжката на работника (изплащане на заплати, гарантиращи достоен 

живот); право на колективно трудово договаряне (с цел достойни заплати и 

условия на труд).  

 

Достойния труд в световните вериги на доставки - преглед на 

инициативите на ЕС 

1. Новата европейска търговска и инвестиционна стратегия „Търговията 

за всички“
21

 

В новата стратегия „Търговията за всички“ Комисията разработва европейски 

подход към търговската политика, целящ постигането на по-ефективна търговия 

чрез актуализиране на търговската политика и насочването и‘ към областите, които 

са от значение за днешната икономика, основана на вериги за създаване на 

стойност, като услуги, цифрова търговия и движение на експерти, висши 

ръководители и доставчици на услуги. 

Ефективността означава също и:  

 гарантиране на потребителите, работниците и малките предприятия, че те ще 

могат да се възползват напълно от по-отворените пазари и да се приспособят 

към тях;   

 увеличаване прозрачността на търговските преговори (стратегията съдържа 

ангажимент за публикуване на ключови преговорни текстове от всички 

преговори, както е практиката сега с Трансатлантическото партньорство за 

търговия и инвестиции)
22

. 

Третият стълб на стратегията е стремежът в основата на търговската политика на 

ЕС да бъдат не само интересите, но и ценностите. Новият подход ще запази 

европейския социален и регулаторен модел - нито едно търговско споразумение 

няма да намали нивата на регулаторна защита. Търговските споразумения и 

програмите за преференции ще бъдат използвани в търговията като средства за 

насърчаване навсякъде по света на устойчивото развитие, правата на човека, 

справедливата и етична търговия и борбата с корупцията. Бъдещите споразумения 

на ЕС ще са инструмент за повишаване на отговорността в рамките на веригите 

на доставки.  

Какво предвижда стратегията „Търговията за всички“ от гл.т. на труда във 

ВД? 

Създаване на гаранции за потребителите, че могат да подхождат с доверие към 

продуктите, които купуват в условията на глобална икономика 

                                                 
21

 Пълният текст на Стратегията е достъпен ТУК. 
22

 Публикуваните текстове са достъпни ТУК.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154154.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1395
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Новите търговски споразумения на ЕС биха довели до нарастване избора на 

продукти и спад на продажните им цени. Потребителите обаче проявяват интерес 

(и имат право да бъдат информирани) за „безопасността на използваните от тях 

продукти, както и от това дали те са произведени при зачитане на правата на човека, 

трудовите права и с грижа за околната среда. … В условията на отворена глобална 

икономика, в която продуктите се произвеждат по цялата дължина на веригите за 

създаване на стойност, пресичащи територията както на развити, така и на 

развиващи се икономики, е много по-голямо предизвикателство да се гарантира на 

потребителите, че могат да подхождат с доверие към това, което купуват. 

Комисията трябва да се съобразява с тази действителност. 

Търговската и инвестиционна политика на ЕС трябва да отговори на опасенията на 

потребителите, като засили инициативите за корпоративна социална отговорност и 

надлежните проверки по цялата производствена верига, като вниманието се насочи 

към зачитането на правата на човека и към социалните- в това число свързаните с 

трудовите права- и екологичните аспекти на веригите за създаване на стойност …. 

В същото време и правителствата на държавите членки трябва да изпълнят 

задълженията си по прилагане на нормативната уредба на ЕС в областта на стоките 

и услугите както по отношение на внасяните, така и на произведените в рамките на 

Съюза продукти. 

Регулаторното сътрудничество … може да спомогне и за насърчаване използването 

на високи стандарти. Чрез ангажиране на партньорите в процеса на регулаторно 

сътрудничество Комисията може да обменя идеи и добри практики, както и да 

насърчава използването на стандартите на ЕС в полза на потребителите навсякъде 

по света, които да могат да се възползват от възможно най-високото и най-

ефективно равнище на защита. Търговските споразумения могат да дадат 

политически импулс на този вид диалог. При все това обаче, за разлика от 

традиционните търговски преговори, в регулаторното сътрудничество не става 

въпрос за получаване на нещо в замяна на друго, нито за изтъргуване на една 

нормативна разпоредба за друга. 

Комисията: 

 се ангажира, в съответствие със съществуващата търговска политика на ЕС, 

че нито едно търговско споразумение на ЕС няма да доведе до по-ниски нива 

на защита на потребителите, на опазване на околната среда или на социална и 

трудова закрила, от съществуващите днес в Европейския съюз, нито ще 

ограничава възможностите на ЕС и държавите членки да предприемат мерки 

в бъдеще за постигане на законните цели на обществената политика въз 

основа на нивото на защита, което считат за подходящо. Единствената 

промяна в нивото на защита, която може да бъде правена във връзка с 

търговско споразумение, е към още по-високо ниво; 

 ще си сътрудничи със сдруженията на потребителите, експертните групи и 

съответните организации на гражданското общество, за да се гарантира, че 

търговските и инвестиционните политики отговарят на исканията на 

потребителите; и 

 ще подобри анализа на въздействието на търговската политика върху 

потребителите както в рамките на оценките на въздействието, така и в 
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последващите оценки“
23

. 

Осигуряване на отговорно управление на веригите на доставки 

Осъщественият до момента от ЕС напредък по това направление включва 

партньорски проекти като Пакта за устойчивост на Бангладеш и инициативата 

относно трудовите права с Мианмар и различни инициативи и дейности като: 

инициативата относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони
24

; 

регламентите относно незаконната сеч
25

; критериите за устойчивост за 

биогоривата
26

; докладването от предприятията на въпроси, свързани с веригите на 

доставки
27

; корпоративната прозрачност при плащания, които дружествата за добив 

на полезни изкопаеми и дърводобив извършват в полза на правителствата
28

.  

Ангажиментите на Комисията по повод доброто управление на ВД ще са в 

следните насоки: 

 подкрепа, заедно с върховния представител, прилагането на ръководните 

принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, 

Глобалния договор на ООН и Тристранната декларация на МОТ относно 

многонационалните предприятия и социалната политика, и ще насърчава 

търговските партньори на ЕС да спазват тези международни принципи и по-

специално насоките на ОИСР за многонационалните предприятия; 

 насърчаване възприемането на международно равнище на амбициозните 

подходи на ЕС във връзка с полезните изкопаеми от засегнати от конфликти 

зони и с незаконната сеч, като надгражда върху работата на ОИСР, ООН и Г-

7; 

 сътрудничество с МОТ и ОИСР за разработване на глобален подход за 

подобряване на условията на труд в сектора за производство на облекла; 

 маркиране и оценка на нови секторни или географски възможности за 

създаване на допълнителни партньорства за отговорност в рамките на 

веригата на доставки;  

 увеличаване прозрачността в рамките на веригите на доставки и подобряване  

информираността на потребителите чрез създаване на допълнителни стимули 

за големите дружества от ЕС да докладват за извършването на надлежните 

проверки по веригата на доставки, по-специално като публикува ежегодно 

списък на докладите, представени от дружества, докладващи във връзка с 

                                                 
23

 Извадка от текста на Стратегията, стр. 20-21  
 
24

 Европейска комисия, Предложение за регламент, COM(2014) 111. 
25

 Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г., ОВ L 
295; Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията от 23 февруари 2012 г., ОВ L 115; 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията от 6 юли 2012 г., ОВ L 177 
26

 Регламент (ЕС) № 1307/2014 на Комисията от 8 декември 2014 г., ОВ L 351; Директива 2009/28/EО 
на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г., ОВ L 140 
27

 Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г., ОВ L 330; 
Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г., ОВ L 182 
28

 Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г., ОВ L 294 
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отговорността по веригата на доставки
29

. 

 

2. Участие в световни форуми и активно включване в тях или оказване на 

подкрепа по политиките за ВД 

ЕС активно се включва в редица инициативи, развити на световно ниво, сред 

които: 

2.1. Годишната конференция на труда на МОТ през 2016 г. и инициираната обща 

дискусия за достойния труд във ВД; очаква се и участие по преразглеждането на 

трипартитната декларация на МОТ за мултинационалните компании.  

2.2. На база партньорството си и оказваната подкрепа на ОИСР, ЕС изразява 

одобрение към разработването на дю дилиджънс (due diligence) в сектора на 

облеклото и обувките по веригите на доставки
30

.  

2.3. Съвместна работа с МОТ за подпомагане изпълнението на Заявлението на Г20 

за по-безопасни и здравословни работни места от септември 2014 г. (G20 

Statement on Safer and Healthier Workplaces, September 2014)
31

; 

                                                 
29

 Директива 2014/95/EС изисква оповестяване на нефинансова информация и на информация за 
многообразието от страна на някои големи предприятия и групи. 
30

  Дю дилиджънс е съвременен проактивен процес, посредством който компаниите могат да 
гарантират зачитане правата на човека и изолирането от конфликти.  
Концепцията за дю дилиджънс е приета на 25-ти май 2011 г. от ОИСР като допълнение към 
Ръководните принципи на организацията по отношение на човешките права. Спазвайки новата 
дефиниция за дю дилиджънс корпорациите трябва да изследват своите взаимоотношения с 
„партньорите си, явяващи се трети страни в дейността им“ за евентуални нарушения на човешките 
права. В Ръководните принципи на ОИСР се посочва, че всички държави членки трябва да намерят 
начин да предотвратят или смекчат неблагоприятните въздействия върху правата на човека, които 
са директно обвързани с техните бизнес операции, продукти или услуги. Терминът дю дилиджънс 
се свързва с името на експерта на ООН John Ruggie, който го използва като обединяващо название 
на стъпките и процесите, чрез които компанията разбира, надзирава и облекчава въздействието си 
върху правата на човека.  
Дю дилиджънс помага компаниите да спазват международното и националното законодателство. 
Основаващият се на рискове дю дилиджънс представлява стъпките, които компаниите трябва да 
предприемат, за да идентифицират или да се справят с реалните и потенциалните рискове, за да се 
предотвратят неблагоприятните въздействия, произтичащи от дейността.  
Към момента ОИСР има разработени напътствия за прилагане на дю дилиджънс по веригите на 
доставки на рудните изкопаеми, добивани от засегнати от конфликти или високо рискови зони. (В 
разработените от ОИСР напътствия за прилагане на дю дилиджънс, като „риск“ се разглеждат 
потенциално неблагоприятното влияние от дейността на компанията или от взаимодействието й с 
трети страни като доставчици и други единици по ВД). Разработените напътствия е първият пример 
на съвместна, подкрепена от правителството инициатива на няколко заинтересовани страни по 
осъществяване на отговорен мениджмънт по ВД на рудните изкопаеми. Целта е подпомагане на 
компаниите да уважават човешките права и да не допринасят към конфликтите чрез практиките си 
по добив на руди. Напътствията имат за цел да създадат прозрачни ВД и устойчивост на 
корпоративната политика в сектора на рудните изкопаеми, като предоставят възможност на 
държавите да спечелят от своите ресурси и предотвратят добива и търговията на руди да се 
превърне в източник на конфликти, погазване на човешките права и несигурност. Напътствията 
засягат калая, тантала, волфрам и златото, като по своята същност предлагат на компаниите пакет от 
мерки за отговорен добив и поддържане на мира.  
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2.4. Декларацията на Г7 за подобряване на трудовите, социалните и екологичните 

стандарти по веригите на доставки от октомври 2015 г.
32

- по време на 

председателството на Г7 през 2015 г. в Германия, немския федерален министър за 

икономическо сътрудничество и развитие Герд Мюлер успешно лобира и включва 

в дневния ред на събитието темата за прилагането на трудовите, социалните и 

екологичните стандарти. Така Германия задава като един от приоритетите си по 

време на председателстването „стандартите по веригите на доставки“.  

 

Срещата на министрите по труда и развитието от Г7 в Берлин 

По време на състоялата се на 12-13 октомври 2015 г. среща министрите по труда и 

развитието от Г7 приеха Декларация, озаглавена „Действие за справедливо 

производство“, с която се цели подобряване прилагането на трудовите, социалните и 

екологичните стандарти във ВД. В Декларацията министрите доразвиват 

ангажиментите от срещата на Г7 в Elmau (от 7–8, юни 2015 г.), като ги извеждат в 6 

ключови области на действие: 

 Насърчаване на равнопоставеността с цел справедливо производство: дю 

дилиджънс, фокусиран върху малките и средните предприятия; 

 Информиране на потребителите- даване на възможност на потребителите, 

обществените доставчици и бизнесите за достъп до информация относно 

системите на трудови, социални и екологични стандарти; 

 Провеждане на инициативи на различни заинтересовани страни- посредством 

различни инициативи да се засили координацията между бизнес, НПО-та, 

правителства и синдикати с цел по-добро прилагане на международно 

признатите трудови, социални и екологични стандарти;  

 Оказване на подкрепа за развиващите се държави- развиващите се държави 

производителки ще се възползват от политически съвети и развиване на 

собствения им капацитет, за да укрепят своето участие във ВД според 

стратегиите си за развитие; 

 Създаване на специален фонд (Vision Zero Fund)- с цел намаляване и 

предотвратяване на смъртните случаи на работното място, контузиите и 

болестите по ВД, ще се създаде донорски фонд за приемане на подходящи 

дейности в страните производителки (през октомври 2015 г. ЕС допринася с 3 

млн. евро за „Vision Zero Fund“ на Г-7 за подобряване на условията на труд и 

трудовите стандарти и за установяване на устойчиви бизнес практики в страните 

производители.);  

 Укрепване на Националните контактни точки на ОИСР.  

                                                                                                                                                  
31

 Текстът на заявлението, както и предоставените от МОТ препоръки по неговото изпълнение по 
време на срещата на работната група по заетостта на Г 20 в Истанбул на 6-8 май 2015 г., са достъпни 
ТУК.  
32

 Пълният текст на Декларацията е достъпен ТУК. Повече за председателството на Германия и 
дейността по ВД ТУК.  

http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Options-for-G20-Activities-to-Promote-Safe-and-Healthy-Workplaces-for-All.pdf
http://www.bmz.de/g7/includes/Downloadarchiv/G7_Ministerial_Declaration_Action_for_Fair_Production.pdf
http://www.bmz.de/g7/en/Entwicklungspolitische_Schwerpunkte/Menschenwuerdige_Arbeit/index.html
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2.5. Пета конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-

Азиатския диалог (ASEM
33

- LEMC), домакинствано от българското 

Министерството на труда и социалната политика (03-04.12.2015 г.) 

Във форума се включиха представители от 44 държави и няколко международни 

организации. В края на двудневния форум делегатите приеха Декларация, на 

основата на която ще се развиват бъдещи дискусии между страните от Европа и 

Азия с цел подобряване на условията на труда и социалната закрила за работещите 

на двата континента. Вероятно най-важното послание от дискусията между 

присъстващите социалните партньори е, че в бъдеще те ще имат значително 

участие в политиките и мерките за подобряване условията на труд и повишаване на 

социалната закрила. Специален раздел от Декларацията е посветен на ВД (или 

както са посочени в текста „ веригите на снабдяване“, точки 18-25), акцентирайки 

върху:  

 засилването на обществените рамки, включително и прилагането на 

международните трудови конвенции; 

 използване на международни инструменти за корпоративна социална 

отговорност и отговорно бизнес поведение; 

 важната роля на социалните партньори за регулиране на ВД; 

 необходимостта от прилагане на подход, включващ различни 

заинтересовани страни по условията във ВД; 

 изграждане на капацитета на различните страни (правителство и социални 

партньори).  

Евро-Азиатски диалог 

5-та конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския 

диалог 3-4 декември 2015 г., София, България 

СОФИЙСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 

„Към устойчиво социално развитие в Азия и Европа: Съвместна визия за достоен 

труд и социална закрила” 

Въведение 

1. Ние, Министрите на труда и заетостта и ръководителите на делегации от 44 

страни в рамките на Евро-Азиатския диалог (ASEM) и Европейският комисар по 

заетостта, социалните въпроси, умения и трудовата мобилност, проведохме среща в 

София, България, на 3-4 декември 2015 г. в навечерието на 20-та годишнина на 

Евро-Азиатския диалог, за да продължим нашия по-нататъшен диалог по въпросите 

на труда, заетостта и социални въпроси на тема „Към устойчиво социално развитие 

в Азия и Европа: Съвместна визия за достоен труд и социална закрила”, да 

                                                 
33

 Евро-азиатската среща (ASEM) е неформален процес на диалог и сътрудничество, обединяващо 
28 държави членки на ЕС, 2 други европейски държави и 21 азиатски държави, включително 
Секретариата на ASEAN (Асоциацията на югоизточните азиатски нации (The Association of Southeast 
Asian Nations)). Диалогът в рамките на ASEM включва политически, икономически и културни теми с 
цел засилване на взаимоотношенията между два световни региона.  
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обменим добри практики и да насърчим реални действия в интерес на двата 

региона. Представителите на Фондация „Азия-Европа” и Регионалната служба на 

МОТ за Европа и Централна Азия също присъстваха на конференцията като гост-

говорители.  

2. Нашите дискусии по тези въпроси идват тъкмо навреме в една паметна година за 

устойчивото развитие, белязана с приемането на Дневния ред за устойчиво 

развитие до 2030 г., неразделна част от който е Планът за действие, приет в Адис 

Абеба, Решението на Г7 за действия за справедливо производство, Комюнике на 

лидерите на Г20, а след няколко дни се надяваме и на успешни резултати от 

конференцията COP21 за договаряне на международно споразумение за климата. 

3. През последните три години от провеждането на последната ни среща в Ханой, 

Виетнам, непосредствено в резултат на финансовата, икономическа и социална 

криза, глобалното развитие е белязано от умерени темпове, упорита безработица и 

все по-големи неравенства в много икономики, като структурните фактори, като 

демографска промяна и сериозни промени в търсенето на умения, определят света 

на трудовата заетост. Докато някои азиатски икономики демонстрират по-голяма 

устойчивост, налице е необходимост да се обърне по-голямо внимание на 

разширяването на социалната закрила, така че тя да обхване много повече хора, 

като се създават висококачествени работни места и безопасна работна среда, 

съизмерими с темповете на развитие. Икономиката на Европа укрепва, като 

европейските страни насочват реформи и сериозни инвестиции в подкрепа на 

възстановяването. Безработицата, обаче, макар и да бележи спад, все още запазва 

високи нива, особено сред младите хора. Растящите неравенства и социално 

изключване, застаряващото население, нарастващият дял на тези, изправени пред 

трайна безработица или непълна заетост, включително сред младите хора, както и 

недостатъчните умения и несъответствие с търсенето пораждат сериозни 

притеснения за икономиките и обществата в Азия и Европа, които, ако не бъдат 

адресирани, могат да спрат ръста и устойчивото развитие в двата региона. В тази 

връзка, Цел 8 за устойчиво развитие от Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 

г. „Насърчаване на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

продуктивна заетост и достоен труд за всички” е от особено значение за нас.  

4. Ние обсъдихме тези предизвикателства, за да проследим ангажиментите, които 

нашите Лидери са поели в рамките на 10-тата среща на високо равнище на Евро-

Азиатския диалог, проведена на 16-17 октомври 2014 г. в Милано, за укрепване на 

политиките, програмите и сътрудничеството за насърчаване на умения, заетост, 

право на работа, производствени отношения, социална закрила и достоен труд. 

Също така приветствахме ангажимента и възгледите на работодатели и работници, 

заявени по време на Форума на социалните партньори в рамките на Евро-

Азиатския диалог, състоял се на 3 декември 2015 г., точно преди нашата среща.  

Приемаме следната Декларация: 

Подобряване на резултатите, постигнати на пазара на труда за младите хора 

5. Подчертаваме, че успехът на устойчивото развитие зависи от активната 

ангажираност на младите хора в икономиката и обществото. Призоваваме за 
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тяхното цялостно и равнопоставено ползване на социалните права, свободи и 

сериозни резултати в съответствие с националните специфики.  

6. Приветстваме новата поредица действия, предприети от Европейския съюз след 

последната ни среща в Ханой, по-конкретно Гаранцията за младежта, която даде 

тласък на широк кръг инициативи и сътрудничество с работодатели, структурни 

реформи и помогна за намаляването на младежката безработица. Също така 

приветстваме факта, че младежката безработица в много страни в Азия остава най-

ниска сред всички региони и все повече страни в Азия започват да прилагат 

цялостни политики за младежта.  

7. Признаваме, обаче, че младите хора са все още непропорционално засегнати от 

безработица и непълна заетост в Европа и Азия и са най-уязвими срещу риска от 

това да бъдат изложени на продължителни периоди на безработица, неактивност 

или да бъдат обвързани с нискокачествена работа и ниско заплащане, особено в 

неформалната икономика или в нестандартни форми на заетост, което би 

попречило на постигане на резултати в сферата на заетостта и би ограничило 

икономическия растеж.  

8. С други думи, ние акцентираме значимостта на динамични трудови пазари, 

адаптивна работна ръка и достоен труд. Подчертаваме необходимостта от 

дългосрочни, координирани мерки за подобряване на резултатите на трудовия 

пазар за младите хора, особено като им бъде осигурена възможност да развиват 

правилните умения за устойчива заетост, по-конкретно чрез професионално 

обучение и подобрени служби по заетостта, както и като премахваме бариери, 

които им пречат да получат достойна и продуктивна работа във формалната 

икономика.  

9. Подчертаваме значимостта на устойчивите усилия за улесняване на прехода на 

младите хора от училище към по-нататъшно образование, професионално 

образование или работа, което има решително значение за възможностите и 

резултатите в сферата на заетостта сред младежта в двата региона. Потвърждаваме 

стратегическата роля на предвиждането на уменията, необходими за 

професионалното развитие в бъдеще, както и гарантиране, че нашите 

образователни институции се адаптират в съответствие с това. Подчертаваме 

необходимостта да се създаде среда и стимули с права за частния бизнес, които да 

насърчават ученето на работното място, включително чрез програми за качествени 

професионални обучения и стажове, както и професионални назначения, които да 

помогнат на младите хора да придобият умения и подготовка за работата. 

Акцентираме необходимостта от актуализиране на образованието и 

подготвителните програми съгласно потребностите на трудовия пазар, 

включително ефективно професионално обучение и образование, включително 

система за дуално образование. Потвърждаваме значението на партньорствата 

между всички участници в образованието, обучението, трудовия пазар и 

младежките сектори. 

10. Приемаме да подобрим активните политики на пазара на труда, за да увеличим 

предлагането на квалифицирани и готови за работа млади хора и техния достъп до 

работа. В зависимост от националния контекст, целенасочени и добре обмислени 



 37 

субсидии за работни заплати, консултиране по въпроси на заетостта и програми за 

трудов опит могат да бъдат от полза в тази връзка. Също така акцентираме 

необходимостта да подобрим придобитите формално или неформално умения, 

което би улеснило трудовата мобилност и заетостта сред младите хора.  

11. Ние признаваме силата на предприемачеството и самостоятелната заетост като 

потенциално мощни възможности за справяне с безработицата и насърчаваме 

младите хора да търсят предприемачески възможности, за да поемат контрол над 

своето икономическо бъдеще. Подчертаваме необходимостта правителствата, 

бизнесът и гражданското общество да вземат предвид конкретни 

предизвикателства пред младите предприемачи, като ограничен достъп до 

финансиране и услуги за подпомагане на начинаещи компании, липса на 

предприемачески умения и опит, ограничени мрежи, както и нормативни и 

административни бариери, както и да работят съвместно за преодоляването на тези 

пречки.  

12. Ние признаваме и обръщаме специално внимание на предизвикателствата и 

възможностите, свързани с трудовата мобилност при адресиране на въпроса за 

достоен труд и продуктивна заетост. Взимаме предвид дискусиите в тази връзка на 

форуми на Г20 и БРИКС. Също така аплодираме МОТ за инициативата за 

справедлива миграция.  

13. Приветстваме изхода от Срещата на върха на младите лидери в сферата на 

предприемачеството и младежката заетост, организирана от Фондация „Азия-

Европа” в Люксембург през ноември 2015 г., както и приносът на серията проекти 

на Фондация „Азия-Европа” за заетост сред мигрантите през 2014-2015 г. 

14. Приемаме, че е необходимо да се обърне специално внимание на младежите в 

най-неравностойно и уязвимо положение. Наблягаме на необходимостта за 

превенция и ранна намеса и действия, включително чрез ефективни стратегии за 

работа с младите хора и конкретно разработени индивидуални услуги за подкрепа 

за тяхното включване в образованието, обучението или заетостта.  

15. Подчертаваме, че нашето сътрудничество и действия биха помогнали за 

изпълнение на поетите ангажименти в контекста на Дневния ред за устойчиво 

развитие до 2030 г., по-конкретно за същественото увеличаване на броя на младите 

хора, които имат необходимите умения, включително технически и професионални 

умения, за заетост, достоен труд и предприемачество до 2030 г.; както и да намалят 

съществено съотношението на младите, които остават извън възможностите за 

заетост, образование или обучение до 2020 г.  

16. Приемаме да подобрим информираността на други формации, допринасящи за 

сътрудничеството на Евро-Азиатския диалог, относно икономическите, социални и 

екологични притеснения на младите хора в Европа и Азия; да инициираме Диалог 

по темата на устойчивото развитие в рамките на Евро-Азиатския диалог за това, 

как да подобрим икономическите, екологичните и социални резултати на младите 

хора и как да ги ангажираме по-добре в сферата на устойчивото развитие.  

17. Призоваваме лидерите на Евро-Азиатския диалог да потвърдят своя ангажимент 

за подобряване на резултатите на трудовия пазар за младите хора чрез структурни 
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реформи и инвестиции, включително чрез умения, реформи на трудовия пазар, 

преход от училище към работа и достоен труд, като средство за постигане на 

включващо и устойчиво развитие; да отделят специално внимание на младите хора, 

изложени на риск да бъдат изоставени трайно; както и да признаят ключовата роля 

на социалните партньори за насърчаване на младежката заетост.  

Насърчаване на достоен труд и по-безопасни работни места в глобалните 

вериги на доставки 

18. Признаваме значението на глобалните вериги на доставки като генератори на 

икономически растеж със значителен потенциал в сферата на заетостта: около 

половината от работниците в някои азиатски страни и около една-трета от 

работниците в Европа заемат работа, свързана с глобалните вериги на доставки. 

Същевременно, ние отбелязваме със загриженост, че глобалните вериги на 

доставки често се свързват с нарушения на водещите трудови норми на МОТ, както 

и с нерегламентиран труд и необезопасена работна среда, заплати под прага на 

бедност, слаборазвити производствени взаимоотношения и нарушени права на 

работниците, което спъва устойчивото икономическо и социално развитие. Често 

жените в глобалните вериги на доставки са подложени на дискриминация, що се 

отнася до достъпа им до достоен труд, заплащане и възможности за професионално 

развитие.  

19. Подчертаваме, че подобни слабости често се дължат  на ограничения при 

приложението и изпълнението на трудовите норми и правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд, които могат да бъдат в резултат на недостатъчни 

човешки ресурси, административен и бизнес капацитет, липса на превенция, липса 

на информираност и прозрачност, недостатъчен контрол и проверки на компаниите, 

ограничен достъп до средства за съдебна защита, липса на адекватно ниво на 

социален диалог или на заинтересованост и партньорство сред заинтересованите 

страни, включително държавните органи, компаниите, работниците и гражданското 

общество, или липса на стратегии за гарантиране равенството на половете.  

20. Подчертаваме ключовата роля на правителствата при насърчаване на достойния 

труд; прилагането на нормативните рамки, които да гарантират правата на 

работниците; подобряване на условията за здравословен и безопасен труд чрез 

инвестиции в човешките ресурс и административния капацитет, включително за 

трудови инспекции и механизми на подаване на оплаквания; разработване на 

обществени програми, които помагат на компаниите да изградят своя капацитет за 

управление на безопасни и здравословни работни места и насърчават уменията на 

работниците, необходими за гарантиране на тяхното здраве и безопасност; както и 

насърчаване на предвижданията и превенция на рисковете на работното място в 

сътрудничество със заинтересованите страни, включително частния сектор и 

социалните партньори.  

21. Приемаме, че неспазването на формалните изисквания често води до 

възникването на сериозни липси във връзка с достойния труд  и трудовите права, 

включително в сектори на загриженост; подчертаваме значението на 

продължителните усилия за интегриране на неформалния сектор във формалната 

икономика в съответствие със спецификите на страната; приветстваме 
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Приоритетите в политиките на Г20 за създаване на по-добри работни места (по 

време на австралийско председателство на Г20 през 2014 г.) ; потвърждаваме и 

приемаме новата Препоръка на МОТ №204 (2015) за прехода от неформална към 

формална икономика и поемането на ангажимент за нейното приложение; както и 

приветстваме инициативата на ЕС за изграждане на Европейска платформа за 

насърчаване на сътрудничеството за предотвратяване и справяне с недеклариран 

труд; също така потвърждаваме нашия интерес към по-нататъшно сътрудничество 

в рамките на Евро-Азиатския диалог по този въпрос.  

22. Взимаме предвид различните инициативи, включително политики и програми с 

участието на всички заинтересовани страни в страните-членки на Евро-Азиатския 

диалог в подкрепа на достойния труд, по-конкретно но не само тези, посочени в 

Анекс, приложен към настоящото.  

23. Приемаме да предприемем повече действия в посока насърчаване на големите 

фирми, както и купувачи, установени или действащи съответно в нашите страни, а 

да гарантираме, че международните трудови норми и правила, включително 

указания за храна на труда , се спазват  в съответните вериги на доставки. Съгласни 

сме да предприемем допълнителни стъпки, за да насърчим фирмите да поемат тази 

отговорност и да действат в съответствие с Ръководните принципи на ООН за 

бизнеса и правата на човека, Ръководните принципи на ОИСР за 

многонационалните предприятия, Тристранната декларация за многонационалните 

предприятия и социалната политика на МОТ; както и да продължим да 

насърчаваме компаниите, включително МСП, да създават работни места за достоен 

труд и да предприемат новаторски инициативи като Споразумението от Бангладеш 

и Договора за подобряване на безопасността на работното място.  

24. Потвърждаваме, че въпросът за устойчивостта на снабдителните вериги отива 

отвъд националния контекст и изисква координирани действия на регионално, 

международно и многонационални ниво; приветстваме Дейността на Г7 за 

справедливо производство и сериозните ангажименти, поети от Г20 по време на 

австралийското председателство, за подобряване на здравословните и безопасни 

условия на труд на работните места. Приветстваме новата инициатива на МОТ 

Глобална програма за превенция в сферата на охраната и хигиената на труд и се 

ангажираме активно да участваме в общите дискусии за достоен труд в глобалните 

вериги на доставки в рамките на Международната конференция по труда, която 

предстои през идната година. Намираме стимул в приоритета, който се отдава на 

проблемите в снабдителните вериги и социалните измерения на глобализацията в 

рамките на Планът за действие на ниво министри за развитие на човешките ресурси 

в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АРЕС) 

(2015-2018) за насърчаване на качествена заетост и укрепване на 

междуличностните връзки чрез развитие на човешките ресурси, както и 

насърчаване на изпълнението на плана за действие на съответните страни-членки.  

25. Потвърждаваме значението на проактивната подкрепа и ангажираност на 

правителствата в многостранни инициативи, чиято цел е спазване на 

съответствието с трудовите и социални норми в глобалните вериги на доставки, по-

конкретно във високорискови области, както и насърчаване на здравословни и 

безопасни условия на труд на работното място. В тази връзка, оценяваме 
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Инициативата на трудовия за кон в Мианмар, Споразумението за устойчивост от 

Бангладеш, Фондът на Г7 „Vision Zero”, Програмата за по-добра работа на МОТ, и 

Националната схема за застраховки при трудови злополуки сред работниците в 

Бангладеш в сферите на конфекция и снабдителните вериги.  

26. Призоваваме Лидерите на Евро-Азиатския диалог: (i) да се ангажират лично с 

популяризирането на достоен труд вътре в и извън снабдителните вериги, както и в 

неформалната икономика, посредством подобряване на обществените рамки – 

включително човешки ресурси и административен капацитет за прилагане на 

правата на работниците – и приложението на международните трудови стандарти; 

и (ii) да насърчават международни рамкови споразумение и отговорно търговско 

поведение, включително социален диалог, като средство за борба срещу социалния 

дъмпинг и рисковани условия на труд, както и (iii) да насърчат прилагането на 

равни условия за устойчивия бизнес що се отнася до достойния труд.  

Насърчаване на адекватни системи за социална защита, осигуряващи 

развитие и работни места  

27. Взимаме предвид напредъкът при прилагането на определените на национално 

ниво прагове на социална закрила след последната ни среща в Ханой, включително 

чрез превантивни мерки, целящи намаляване на бедността и неравенството.  

28. Потвърждаваме необходимостта за полагане на усилия също и предвид нашия 

ангажимент в рамките на Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г., за 

прилагането на системи за социална защита на национално ниво и мерки, 

включително прагове, съгласно Препоръката на МОТ за праговете за социална 

закрила, № 202 (2012), както и за постигане до 2030 г. на устойчиво обхващане на 

бедните и уязвимите групи.  

29. Признаваме социалната закрила също така като ключов инструмент, който дава 

възможности и стимулира тези, които могат да се включат на пазара на труда, а по 

този начин и като съществен стимул за насърчаване на участието, трудовата 

продуктивност и балансирания ръст.  

30. Подчертаваме необходимостта съществено да разширим необходимите 

национални системи за социална закрила, така че да обхванат изключените към 

днешна дата и да адресират прехода от неформална към формална заетост според 

Препоръка №204 на МОТ, включително в глобалните вериги на доставки и селски 

райони, като част от усилията за формализиране на икономическата дейност и 

осигуряване на адекватни системи за социална закрила. Също така оценяваме 

необходимостта от адаптиране на съответните политики и системи за социална 

защита, за да се гарантира, че те остават финансово устойчиви и осигуряват 

подходящите стимули за участие в работната сила в съчетание с други мерки за 

борба с бедността.  

31. Взимаме предвид инвестициите и реформите, като неразделна част от адекватни 

и подходящи национални системи за социална закрила. Ангажираме се да 

обменяме добри практики и опит в сферата на социалната закрила и нейната роля 

при осигуряване на устойчиво развитие във всички сфери.  
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32. Потвърждаваме необходимостта от подобряване на сътрудничеството в рамките 

на и между страните-членки на Евро-Азиатския диалог  за формулиране и 

прилагане на политики за социална защита за всяка отделна страна що се касае до 

техническа поддръжка, изграждане на капацитет и стартиране на нови политики и 

програми в съответствие с националните приоритети и специфики. Приветстваме 

ценния принос в тази насока от страна на Белгия и Индонезия под формата на 

семинари, организирани в Брюксел на 9-11 март 2014 г. и в Бали на 30 септември – 

2 октомври 2015 г., които подчертават ролята на социалния диалог при 

насърчаването на адекватна социална закрила. Приветстваме нарастващото 

техническо сътрудничество в сферата на социалната защита и осигурените средства 

в подкрепа на предоставяне на опит на развиващите се страни, включително между 

другото МОТ и Световната банка, както и от SOCIEUX и бъдещия SOCIEUX Plus 

(финансиран от Европейската комисия) и приканваме развиващите се страни да се 

възползват от тези инструменти.  

33. Препоръчваме на нашите Лидери да признаят колко е важно системите за 

социална защита да бъдат включващи, по-ефективни и по-устойчиви, което може 

да се постигне чрез инвестиции и реформи като средство за постигане на силен и 

по-устойчив включващ икономически ръст с по-висококачествени работи. Също 

така препоръчваме на нашите Лидери да насърчават диалога между Министрите на 

труда и заетостта на страните-членки на Евро-Азиатския диалог и Министрите на 

финансите на страните-членки на Евро-Азиатския диалог относно опита на Азия и 

Европа при укрепване на националното фискално пространство с цел инвестиции 

за разширяване на обхвата на определените национални прагове и приложимите 

прагове за социална закрила за борба срещу бедността и за създаване на 

възможности за достоен труд и включващо икономическо развитие.  

Бъдещо сътрудничество 

34. Приветстваме намерението на следните страни от Евро-Азиатския диалог за 

организиране на събития, свързани с 6-тата Конференция на министрите на труда и 

заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог, която ще се проведе в азиатска 

страна-членка на Евро-Азиатския диалог:  

Германия (устойчиви вериги на доставки) 

Индонезия (социална закрила) 

Италия (младежка заетост) 

Сингапур (охрана на труда), 

Като приканваме страните-партньори да се присъединят към тези инициативи, 

35. Ние ще представим настоящата Декларация на вниманието на Лидерите на 

Евро-Азиатския диалог, които ще се срещнат в рамките на 11-та Среща на върха на 

Евро-Азиатския диалог в Улан Батор, Монголия, за да почетат 20-тата годишнина 

на Евро-Азиатския диалог през юли 2016 г. и ги призоваваме да включат нашите 

препоръки в техните дискусии и Изказването на председателя. Освен това, при 

определяне на посоката на работа на Евро-Азиатския диалог през следващото 

десетилетие, ние препоръчваме на нашите Лидери да отчетат силните страни и 

постиженията в резултат на нашето сътрудничество в сферите на заетостта и 
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социалните въпроси през последните 10 години и да насърчат това сътрудничество 

да има дори още по-изявена роля в контекста на Евро-Азиатския диалог. Освен 

това, препоръчваме на нашите Лидери да обмислят едновременното ангажиране на 

бизнеса и работната сила в рамките на Евро-Азиатския диалог, като вземат предвид 

дейностите в рамките на Трудовия форум Азия-Европа.  

36. Изразяваме благодарност към България за оказаното гостоприемство и 

инициативата за организиране на 5-тата Конференция на министрите на труда и 

заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог.   

АНЕКС към Софийската декларация 

Примери на инициативи на страни-членки на Евро-Азиатския диалог за 

насърчаване на достойния труд, включително във веригите на доставки 

 Предстоящи инициативи и секторни споразумения в сферата на корпоративната 

социална отговорност, работата по които напредва съответно във Франция и 

Холандия;  

 Създаването в Италия на Национална агенция по инспекциите; 

 Реализирането на Фонда, създаден от МОТ/Япония, за изграждане на  мрежи на 

социална безопасност в Азия и Тихоокеанския регион;  

 Здраве и безопасност на работното място в Сингапур;  

 Съвместен проект между МОТ, Швеция, Бангладеш и социалните партньори за 

насърчаване на социалния диалог в сферата на готовите облекла  

 Международно рамково споразумение, подписано между H&M и IndustryAll; 

 Създаване на център за обслужване на едно гише в Тайланд, „Добра работа, 

добър работник”;  

 Програмата на МОТ за по-добра работа в сферата на облеклата и по-конкретно 

готовите облекла в Бангладеш; 

 Междуправителствено сътрудничество за подобряване на здравословните и 

безопасни условия на труд на работниците в Бангладеш и Мианмар чрез 

изграждане на трудови власти и подобряване на социалния диалог в Мианмар 

(партньорски проекти между Бангладеш/Мианмар и Дания);  

 Ангажимент на Швейцария за разработване на национален план за действие по 

въпросите на бизнеса и правата на човека;  

 Индонезийската инициатива за съответствие на работните места в частния 

сектор (Pembinaan Kader Norma Ketengakerjaan/KNK);  

 Споразумение за устойчиво развитие в Бангладеш, инициирано през юли 2013 г. 

като обединява ЕС, Бангладеш, САЩ и МОТ с цел подобряване на условията на 

работа, правата на работа и отговорното бизнес поведение в сектора на готовите 

облекла;  

 Предстояща Рамка за производствена компетентност, изготвена в Бруней 

Даруссалам 
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 Реформа, предприета в системата за инспекции на Филипините, за промяна от 

чисто принудително изпълнение към комбиниран нормативен подход за 

развитие на базата на стимули за съответствие с трудовото законодателство.  

 Проект за сътрудничество между МОТ/Република Корея за изграждане на 

международна мрежа за знание и информация за охрана и хигиена на труда на 

работното място.  

 

2.6. Пакт за устойчиво развитие на Бангладеш
34

  

В отговор на срутването на фабриката „Рана Плаза“ през април 2013 г. 

правителството на Бангладеш, Международната организация на труда (МОТ), 

Европейският съюз и Съединените щати започнаха съвместната инициатива, 

наречена „Пакт за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите 

права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и 

плетива в Бангладеш“. Предвид участието на страната в същите вериги на доставки 

и собствените ѝ усилия за насърчаване на устойчивото снабдяване, Канада реши да 

се присъедини към инициативата през 2016 г. 

В Пакта се очертават конкретните ангажименти по отношение на трудовите права, 

в частност свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне, както и 

във връзка с конструктивната цялост на производствените сгради, здравословните и 

безопасни условия на труд и насърчаването на отговорното бизнес поведение. 

Инициативите на частния сектор също допринасят значително за изпълнението на 

Пакта, по-специално чрез Споразумението за противопожарна безопасност и 

безопасност на сградите в Бангладеш, обединяващо профсъюзи и представители на 

модни и търговски марки. 

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с останалите партньори от 

Пакта, за да превърне своите ангажименти в осезаеми подобрения. Като партньор в 

Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш ЕС, съвместно с правителството на 

Бангладеш, Международната организация на труда (МОТ) и правителствата на 

САЩ и Канада, редовно оценява напредъка и допринася за определянето на 

приоритетите за бъдещата работа, с цел да се насърчи зачитането на основните 

трудови права и да се гарантират безопасността и здравето на работниците от 

сектора за производство на облекла в Бангладеш. За тази цел през октомври 2014 г. 

Комисията бе домакин на първото заседание за проследяване на развитието по 

Пакта и публикува два технически доклада, съответно през юли 2014 г. и април 

2015 г.
35

 Второ заседание беше организирано от правителството на Бангладеш в 

Дака на 28 януари 2016 г. 

ЕС все още вижда спешна необходимост от своевременно разследване и 

преследване на всички прояви на дискриминация срещу профсъюзите, 

включително в експортните зони. Регистрацията на профсъюзите трябва да бъде 

прозрачна и да се извършва бързо в съответствие с обективни критерии, а 

нелоялните трудови практики трябва да бъдат ефективно предотвратявани. 

                                                 
34

 Пълният текст на Пакта е достъпен ТУК.  
35

 Доклада за напредъка по прилагането на Пакта през 2015 г. е достъпен ТУК.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151601.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153390.pdf
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Правителството на Бангладеш демонстрира сериозен ангажимент, но остава още 

работа, включително по отношение на инспекциите на труда. По-специално, във 

всички фабрики все още трябва да бъдат ефективно и старателно извършени 

ремонтни и обновителни работи. За целта ЕС и други донори са мобилизирали 

фондове, които са на разположение на предприятията, изправени пред финансови 

затруднения, по-специално малките и средните такива.  

2.7. Среща на ЕС по повод на инициативата на ЕС за шивашкия сектор (EU 

Garment Initiative, Брюксел, 25.04.2016 г.) 

Европейската комисия домакинства тази среща на високо равнище по темата за 

осъществяване на отговорен мениджмънт по ВД в шивашкия сектор. По време на 

срещата са обсъдени успешни съществуващи инициативи и практики
36

, 

включително такива на държавите членки и на индустрията, осигурена е и 

платформа за продължаване на диалога на ниво ЕС. Срещата може да бъде 

разгледана като крайъгълен камък към една възможна европейска инициатива за 

шивашкия бранш. Разгледани са конкретни предложения и възможни действия от 

страна на заинтересовани страни, а на европейско ниво са обсъдени 

предизвикателствата пред повишаването на отговорността и прозрачността в 

сектора.  

2.8. Съвместен инструмент за оценка на риска на европейските социални 

партньори в шивашкия и текстилния бранш
37

  

EURATEX (европейската Конфедерация на шивашкия и текстилния бранш, 

представляваща интересите на индустрията) заедно с европейския социален 

партньор IndustriAll (глобалния синдикат, представляващ работници от минния, 

енергийния и производствения сектор) координират заедно през 2014 г. първия 

съвместен проект за корпоративната социална отговорност (КСО). Проектът 

позволи пилотното прилагане на полезен и удобен за употреба КСО инструмент за 

оценка на риска, разработен на базата на международно признати стандарти за 

рисков мениджмънт и отчитайки спецификите на секторите облекло и текстил. 

Положеният труд по проекта имаше за цел да допринесе за прилагането на КСО 

                                                 
36

 Интересна практика в тази връзка е представена от Нидерландия. На 09.03.2016 г. широка 
коалиция от индустриални организации, синдикати, организации на гражданското общество и 
холандското правителство представиха Споразумението за устойчивост в шивашката и текстилната 
индустрия (пълният текст е достъпен ТУК). В споразумението отделните актьори комбинират своите 
сили с цел постигане на практически подобрения и гарантиране стабилността в световните ВД на 
шивашкия и текстилния сектор. Целите на Споразумението  включват обръщане към проблеми като 
опасна работна среда и екологично замърсяване. Следващата стъпка ще е гарантиране на 
финансиране за Споразумението и след това неговото подписване (през юни 2016 г.) от поне 35 
компании в сектора, които заедно да представляват поне 30% от продажбите в Нидерландия. След 
това и страните по Споразумението (Министърът на чуждестранната търговия и сътрудничеството 
за развитие, федерации на синдикатите, индустриални организации, организации на гражданското 
общество) също ще го разпишат. Споразумението ще е с продължителност 5 години от датата на 
подписването, като ще засегне действията на холандските предприятия или на предприятията, 
опериращи на холандския пазар. Споразумението се основава на Ръководните принципи на ОИСР и 
нито една от разпоредбите му не противоречи или ограничава тези принципи.  
 
37

 Повече относно инструмента може да бъде намерено ТУК.  

https://www.ser.nl/~/media/files/internet/talen/engels/2016/agreement-sustainable-garment-textile.ashx
http://euratex.eu/news-events/news/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4967&cHash=48e2e1a334e6fa8b64b33b669cbedad2
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във взаимоотношенията на компаниите, за подобряване комуникацията по веригата 

на стойността на продуктите, за разпространението на КСО по тези вериги. 

Стартиралият втори европейски проект по темата (2015-2016 г.) цели по-

нататъшното развиване, приложение и разпространение на КСО модела за оценка 

на риска и разработения инструмент чрез прилагането им в компаниите, 

развиванато на насоки, обучения и он-лайн платформа за заинтересованите страни. 

В съзвучие с първия проект и вторият се очаква да благоприятства европейската и 

шивашката индустрия чрез: намаляване на рисковете, свързани с възможен слаб 

контрол по ВД; 

 разпространение на знания и инструменти за самооценка на компаниите, 

повишавайки така стабилността на бизнеса; 

 намаляване на разходите по неизпълнение на КСО стандартите; 

 насърчаване прилагането на социалните и екологичните КСО стълбове с цел 

постигане на устойчивост, трансформираща се в пазарна стойност; 

 повишаване на икономическата изгода от връщането на производството 

обратно в Европа.  

2.9. Насоки за прилагане на бизнес и човешките права
38

 

През декември 2011 г. IHRB
39

 и Shift
40

 са избрани от Европейската Комисия да 

развият секторно-специфични насоки за отговорността на предприятията за 

зачитане на човешките права, според съществуващите Ръководни принципи за 

бизнеса и човешките права на ООН. След публични консултации и използване на 

обективни критерии, службите на Европейската комисия решават разработените 

Насоки да се приложат към компании в следните сфери: агенции за заетост и 

подбор; информационни и комуникационни технологии; нефт и газ. За 

разработването на Насоките са проведени широко изследване и консултации със 

заинтересовани страни (75 интервюта с експерти от всеки сектор, две web-базирани 

публични консултации, изследвания на терен и кръгли маси под домакинството на 

Европейската комисия). Официалното завършване на текстовете на Насоките и 

публикуването им е в периода февруари-април 2013 г.  

Всеки един от трите разработени наръчника с Насоки (за всеки един от трите 

сектора) предлага практически съвети за прилагането на корпоративна отговорност 

за зачитане на човешките права във всекидневните бизнес операции. Посочени са 

конкретни стъпки за постигането на тази цел, като всяка една стъпка: обобщава 

какво е заложено в Ръководните принципи за бизнеса и човешките права на ООН; 

предлага спектър от подходи и за привеждането (на Принципите на ООН) на 

практика; предоставя на потребителите препратка към релевантни допълнителни 

                                                 
38

 Текстовете на разработените насоки са достъпни ТУК.  
39

 Институтът за човешки права и бизнес (The Institute for Human Rights and Business (IHRB)) е 
световен експертен център относно връзката между бизнеса и международно признатите 
стандарти по човешките права.  
40

 Shift е водещ експертен център по приложението на Ръководните принципи за бизнеса и 
човешките права на ООН. Основаният през 2011 г. център работи на световно ниво с бизнеса, 
правителствата, организациите на гражданското общество и международните организации с цел 
осъществяването на практика на Ръководните принципи.   

http://www.shiftproject.org/ec-sectoral-guides-corporate-responsibility-respect-human-rights
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материали. Целта на Насоките е да се „преведе“, приложи зачитането на правата 

във всекидневните бизнес системи и култура.  

2.10.  Обща схема за преференции „Плюс“ (ОСП+) 

Според оповестената в техническите фишове
41

 на ЕС информация, Общата схема за 

преференции (ОСП) на ЕС „…предлага на развиващите се страни преференциален 

достъп до пазара на ЕС. ОСП има три основни компонента. Единият е стандартната 

Обща система за преференции (ОСП), която е самостоятелна търговска 

договореност, чрез която ЕС предлага за определени чуждестранни стоки 

преференциален достъп до своя пазар, без изискване за реципрочност, под формата 

на намалени или нулеви мита. Вторият компонент (ОСП+) е специален 

насърчителен режим, предлагащ тарифни намаления на уязвими държави, които са 

ратифицирали и приложили международни конвенции, свързани с правата на 

човека и трудовите права, околната среда и доброто управление. Третият 

компонент е инициативата „Всичко освен оръжия“ (ВОО) и осигурява безмитен 

достъп без квоти до ЕС за всички продукти, освен оръжия и боеприпаси, за 49 най-

слаборазвити страни (НСРС)... 

… Специалният режим за устойчиво развитие и добро управление, известен като 

ОСП+, който осигурява нулеви мита за приблизително 66 % от всички тарифни 

линии, определени по стандартната ОСП за развиващи се страни, считани за 

уязвими. Това е обвързано с ратифицирането и прилагането от страна на тези 

държави на 27 международни конвенции
42

 от значение за устойчивото развитие, 

включително основни конвенции за правата на човека, конвенции за трудовите 

права, някои конвенции, свързани с опазването на околната среда и конвенции, 

свързани с борбата срещу незаконното производство и трафика на наркотици. 

Неспазването на тези изисквания води до спиране на тарифните отстъпки. Още три 

държави (Ел Салвадор, Гватемала и Панама) се присъединиха към схемата ОСП+ 

след 27 февруари 2014 г. Тези три държави, обаче, (също като Колумбия, Коста 

Рика, Хондурас, Никарагуа и Перу) ще загубят преференциите си по ОСП+ след 1 

януари 2016 г., защото имат преференциални търговски споразумения с ЕС, които 

им предлагат същите (или по-добри) тарифни преференции от тези по ОСП/ОСП+.“  

2.11. Екомаркировка на ЕС
43

 

Екомаркировката на ЕС цели намаляването на различни въздействия върху 

околната среда на всеки етап от жизнения цикъл на даден продукт. Определените в 

критериите нива са такива, че да се насърчават продукти, които имат по-слабо 

общо въздействие върху околната среда. Производителите, вносителите и 

доставчиците на услуги могат да подават заявления за присъждане на 

екомаркировка на ЕС. Търговците на едро и на дребно могат също да 

кандидатстват, но могат да подават заявления само за продукти, които се предлагат 

на пазара под тяхната собствена търговска марка. Всички държави членки на ЕИП, 
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 Целият текст е наличен ТУК.  
42

 27-те международни конвенции, отнасящи се до ОСП+, са съответно 7 Конвенции на ООН за 
човешките права, 8 фундаментални конвенции на МОТ, 8  Конвенции за защита на околната среда и 
4 Конвенции за добри принципи на управление. За повече информация относно ОСП+ ТУК.  
43

 Повече за схемата може да бъде намерено ТУК.  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.3.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154178.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/user_manual/bg.pdf
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оценяват кандидатурите по едни и същи критерии, като сред критериите са 

заложени и спазването на фундаменталните конвенции на МОТ по време на 

производствения процес.  

2.12. Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 

октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на 

оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието 

от страна на някои големи предприятия и групи
44

 

„С цел повишаване на съгласуваността и съпоставимостта на нефинансовата 

информация, която се оповестява в Съюза, определени големи предприятия следва 

да изготвят нефинансова декларация, съдържаща информация, отнасяща се поне до 

въпросите, свързани с околната среда, служителите и социалните въпроси, 

зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите. Декларацията 

следва да включва описание на политиките, резултатите и рисковете, свързани с 

тези въпроси, и тя следва да се включи в доклада за дейността на съответното 

предприятие. Нефинансовата декларация следва да включва и информация 

относно процесите на надлежна проверка, прилагани от предприятието, също 

така по отношение на веригите на доставки и веригите на подизпълнителите 

на предприятията, ако това е приложимо и пропорционално, с цел да се 

идентифицират, предотвратяват и смекчават съществуващите и 

потенциалните неблагоприятни въздействия. Следва да бъде възможно 

държавите членки да освобождават предприятията, които попадат в обхвата на 

настоящата директива, от задължението да изготвят нефинансова декларация, ако 

те представят отделен доклад, отнасящ се до същата финансова година и обхващащ 

същото съдържание. 

Ако от дадено предприятие се изисква да изготви нефинансова декларация, тази 

декларация следва да съдържа по отношение на екологичните въпроси подробна 

информация относно текущото и предвидимото въздействие на дейността на 

предприятието върху околната среда и по целесъобразност върху здравето и 

безопасността, използването на енергия от възобновяеми и/или невъзобновяеми 

източници, емисиите на парникови газове, потреблението на вода и замърсяването 

на въздуха. По отношение на социалните въпроси и въпросите, свързани със 

служителите, предоставената в декларацията информация може да се отнася до 

предприетите действия за осигуряване на равенство между половете, прилагането 

на основните конвенции на Международната организация на труда, условията на 

труд, социалния диалог, зачитането на правото на информиране и консултиране на 

работниците, зачитането на синдикалните права, здравословните и безопасни 

условия на работното място, диалога с местните общности и/или действията, 

предприети с оглед на защитата и развитието на тези общности. По отношение на 

правата на човека, борбата с корупцията и подкупите нефинансовата декларация би 

могла да включва информация относно предотвратяването на нарушенията на 

правата на човека и/или наличните инструменти за борба с корупцията и 

подкупите…. 
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 Целият текст на Директивата е достъпен ТУК.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
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Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата 

директива до 6 декември 2016 г. …“ 

2.13. Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 

февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 

2004/18/ЕО
45

 

С тази директива се преразглеждат правилата за обществените поръчки, като 

способства използването на социален критерии в обществените поръчки. 

„Социалната клауза“ предвижда: 1) гарантиране спазването на конвенциите на 

МОТ в работната среда, като при несъответствия компаниите могат да бъдат 

изключени от поръчката; 2) отказ от страна на властите да приемат ненормално 

ниски подадени оферти.  

Освен чрез посочената директива, могат да се проследят назад във времето и други 

дейности на ЕС по въпроса за обществените поръчки и отговорността при тяхното 

предоставяне.  

През октомври 2010 г. Европейската комисия издава „Социално отговорни покупки. 

Ръководство за предвиждане на социални критерии при възлагане на обществени 

поръчки“
46

. Целта на това ръководство е а) да повиши информираността на 

възложителите за потенциалните ползи от социалноотговорното възлагане на 

обществени поръчки и б) да обясни на практика възможностите за включване на 

социални критерии в  процедурите за възлагане на обществени поръчки, които 

съществуващата правна рамка на ЕС предоставя на публичните органи, като по 

този начин се взема предвид не само цената, но и най-доброто съотношение на цена 

и качество. За изготвянето на Ръководство Комисията провежда широки 

консултации с държавните органи в държавите членки и с много други 

заинтересовани страни и участници. Ръководството е насочено най-вече към 

публичните органи с надеждата, че то ще даде импулс и на възложителите 

в частния сектор.  

ЕС подкрепи и завършилия в края на 2007 г. проект „RESPIRO“. Проектът 

насърчаваше обмяната на опит във връзка с включването на социални и етически 

изисквания в действията по поръчките между публичните и частните купувачи и 

техните потенциални доставчици. Проектът се концентрира върху два сектора 
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 Целият текст на Директивата е достъпен ТУК.  На 02.02.2016 г. българският Парламент прие 
изцяло нов Закон за обществените поръчки, който е в сила от 15.04.2016 г.  Новият закон въвежда 
изискванията на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи 
дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за 
отмяна на Директива 2004/17/ЕО. Освен посочените две изцяло нови директиви са транспонирани 
и действащите Директива 89/665/ЕИО и Директива 92/13/ЕИО на Съвета относно процедурите за 
преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, както и Директива 2009/81/ЕО относно 
координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги 
от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността. 
46

 Пълният текст на Ръководството е достъпен на български език ТУК.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32014L0024
file:///F:/rantova/Downloads/KE3210584BGC.pdf
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(строителство и текстилен), като са издадени и съответните наръчници по 

тематиката
47

.   

Друг проект с подобна насоченост е проектът „CARPE“, чрез който през 2005 г. е 

публикуван Наръчник за отговорността в процеса на обществени поръчки
48

. Дават 

се насоки за осъществяване на добри стратегии по обществените поръчки, 

очертават се теми, свързани с задаването на политическа цел, подхода към 

получаване на поръчката и конкретни пътеки за въвеждане на изисквания по 

поемането на отговорност. С Наръчника се прави преглед на потенциала на 

обществените поръчки в европейските градове, като са разработени детайлни 

насоки за 6 различни стратегии.   

2.14. Инициатива за утвърждаване на основните трудови права и практики в 

Мианмар/Бирма 

Европейският съюз заявява твърдата си ангажираност и постоянна подкрепа за 

демократичния и икономическия преход в Мианмар/Бирма в съответствие с 

всеобхватната рамка, приета от Съвета на 22 юли 2013 г. Той приветства 

засиленото сътрудничество между ЕС и Мианмар/Бирма, включително 

провеждането на два кръга от диалога по правата на човека между ЕС и 

Мианмар/Бирма, подписването на рамково споразумение между Европейската 

инвестиционна банка и правителството на Мианмар/Бирма, протичащите в момента 

преговори по споразумение между ЕС и Мианмар/Бирма за защита на 

инвестициите и неотдавнашното присъединяване на ЕС към Инициативата за 

утвърждаване на основните трудови права и практики в Мианмар/Бирма (от 

29.4.2015 г).  

Инициативата за утвърждаване на основните трудови права и практики в 

Мианмар/Бирма е стартирана на 14.11.2014 г. от Мианмар, САЩ, Япония, Дания и 

МОТ. Целите на Инициативата са: 1) подобряване на системата на трудовата 

администрация в Мианмар чрез провеждане на реформа на трудовото 

законодателство и изпълнение на план изграждане на капацитета; 2) насърчаване 

на силната връзка между бизнеса, работниците, организациите на гражданското 

общество и правителството на Мианмар чрез консултативен механизъм, обхващащ 

заинтересованите лица. Участието на ЕС в инициативата е с цел поощряване 

прилагането на фундаменталните трудови права и практики в страната. 

2.15. Съвместен проект на ЕС и МОТ „Борба с неприемливите форми на труд в 

тайландската индустрия за риба и морски дарове“ (Combatting Unacceptable 

Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry) 

Европейската комисия е подготвила съвместен проект с МОТ, целящ подкрепа на 

тайландския бизнес за прилагането на ключови трудови стандарти и по-конкретно 

тези против най-тежките форми на детски труд и на принудителен труд. Фокусът 

ще е върху работниците мигранти, повишаването на достъпа до услуги за 

работещите и за жертвите на трудови злоупотреби, нарастване на осведомеността 

чрез подкрепяне на граждански организации и синдикати. Тайланд е страна под 
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 Двата Наръчника са достъпни ТУК.  
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 Наръчникът е достъпен ТУК.  

http://www.respiro-project.eu/en/respiro-guides/
http://regi.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/CARPE_guide_to_responsible_procurement_2nd_edition.pdf
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обстрела на критики от ЕС и вносители от САЩ по повод на разкритията и 

твърденията, че индустрията за добив на риба и морски дарове е пропита от трафик 

на хора, принудителен труд и други злоупотреби с труда, както и с разрушаване на 

околната среда чрез незаконни, нерегулирани и недокладвани рибарски практики.   

Проектът е одобрен на 27 ноември 2015 г. от Комисията и от държавите членки на 

ЕС за срок от 42 месеца, като ще бъде спонсориран от ЕС и МОТ.  

В допълнение към съществуващите инициативи и участия на ЕС по темата за 

подобряването на условията във ВД трябва да се спомене и разработваната в 

момента програма „Отговорни вериги на доставки в Азия“
49

. Програмата е 

насочена към държавите Китай, Мианмар, Филипини, Тайланд, Виетнам, Япония. 

Целта е насърчаване прилагането на отговорност по ВД чрез отговорно бизнес 

управление на екологичното въздействие на дейността и на условията на труда 

(зачитане на човешките права). Чрез тази програма се предвижда да се допринесе 

към изпълнението на целите към европейска търговска и инвестиционна стратегия 

„Търговията за всички“, като се направи и препратка към стратегически документи 

като Декларацията от петата конференция на министрите на труда и заетостта по 

линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM) и Декларацията на Г7 за подобряване на 

трудовите, социалните и екологичните стандарти по веригите на доставки.  

 

2.16. Заключения на Съвета на ЕС от 12.05.2016 г. „ЕС и отговорните световни 

вериги на стойността“
50

 

Европейския Съвет подчертава, че една от целите на ЕС е гарантирането на това, че 

включващият икономически растеж и развитието трябва да вървят ръка за ръка със 

социалната справедливост, човешките права (включително основните трудови 

стандарти) и устойчивите екологични практики и политически рамки. По посока 

на така дефинираната цел на ЕС вече са били предприети редица стъпки:  

- Дневния ред на ЕС за промяна от 2011 г. (т.нар. AgendaforChange, съсредоточен 

върху политиката на ЕС за търговия и развитие към най-слабо развитите 

държави);  

- Съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета и до 

Европейския икономически и социален комитет: „Търговия, растеж и развитие.  

Адаптиране на търговската и инвестиционната политика към най-нуждаещите 

се страни“ (27.01.2012 г.)
51

; 

- Съобщението на Комисията „По-активно участие на частния сектор за 

постигането на приобщаващ и устойчив растеж в развиващите се държави“ 

(13.05.014 г.)
52

, което подчертава ролята на отговорния мениджмънт по веригите 

на стойността за включващия и устойчив икономически растеж;  

- Европейската търговска и инвестиционна стратегия „Търговията за всички“ (за 

справка виж т.1);  

- положените усилия от ЕС и държавите членки за насърчаване прилагането и 

мониторинга на конвенциите на ООН за климатичната промяна и 

                                                 
49

 Повече информация за подготвяната в момента програма ТУК.  
50

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8833-2016-INIT/en/pdf 
51

 Целият текст на Съобщението е достъпен ТУК. 
52

 Целият текст на Съобщението е достъпен ТУК.  

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/2016-aap/20160527_1_a7_-_c_2016_2989_f1_annex_en_v1_p1_850179_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8833-2016-INIT/en/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_149004.BG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014DC0263
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биоразнообразието и на международно признатите принципи (т.е. тези на ОИСР 

за МНК и концепцията за дю дилиджънс от 2011 г. към тях; Ръководни 

принципи за бизнеса и човешките права на ООН и принципите на Комитета за 

световна безопасност на храните относно отговорните инвестиции в селското 

стопанство и системите на храните
53

).  

Съветът на ЕС насърчава Комисията и държавите членки да гарантират, че 

бъдещите политики допринасят за устойчивостта на световните вериги на 

стойността и насърчават принципите на корпоративна социална отговорност (КСО). 

В тази връзка Съветът обръща внимание и насърчава изпълнението на 

следните действия: 

- чрез Комисията да се разпространи изпълнението на дю дилиджънс, както и 

способстване диалога и сътрудничеството между всички публични и частни 

заинтересовани лица, за да се постигне равнопоставеност на световно ниво и да 

се приложат политически мерки за използване на дю дилиджънс за човешките 

права на ниво фирма;  

- систематичното включване във всички търговски споразумения на ЕС на клаузи 

за развитие на търговията и устойчивостта (т.нар. TSD provisions), които 

съдържат ангажименти към страните да уважават основните трудови стандарти 

и други конвенции на МОТ, както и ключовите екологични споразумения. Чрез 

тези клаузи се насърчава използването и на международно признатите принципи 

по КСО;  

- преразглеждането на стратегията на ЕС „Помощ за търговията“
54

, с което да се 

повиши синергията в областта на търговията и развитието, и то особено с оглед 

постигането на свързаните с това Цели за устойчиво развитие; 

- прилагане на подходи, обединяващи различни заинтересовани страни на 

различни нива, както в ЕС, така и в държавите партньорки. Тук могат да 

участват международни организации, гражданското общество и социалните 

партньори, частния сектор, правителствата и други обществени институции, 

които играят важна роля за прилагането на КСО по световните вериги на 

стойността (в тази връзка ценен инструмент са и Глобалните рамкови 

споразумения); 

- защита на международно признатите принципи, насоки и инициативи за КСО и 

активното им прилагане. Специално внимание трябва да бъде обърнато и на 

равенството на жените и тяхното пълно и ефективно участие във всички 

равнища на процесите на вземане на решение (в съответствие с Плана за 

действие в областта на равенството между половете за периода 2016-2020 г.
55

). 

                                                 
53

През 2015 г. в Берлин е проведен и Световен форум за храните и селското стопанство (относно 

био-икономиката и  свързаните с нея перспективи пред сектора на селското стопанство).  
54

 В оригинал названието на стратегията е „AidforTrade“. Същността на стратегията е в оказването 

на подкрепа към усилията на държавите партньорки за развитието на търговията като лост за 

растеж и намаляване на бедността.   
55

 На 26 октомври 2015 г. Съветът на ЕС приема „План за действие в областта на равенството между 

половете за периода 2016—2020 г.“, въз основа на съвместния работен документ на 

Комисията и на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно „Равенството 

между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата 

и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016—2020 г.“. В 

новия план за действие в областта на равенството между половете се подчертава „че 
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Новини от МОТ  

30 май - 10 юни 2016 г.  Провежда се  105 сесия на 

Международната конференция на труда 

Основни акценти бяха: младежката заетост, глобалните вериги за доставки, 

достойният труд като гарант за мира, сигурността и устойчивостта на бедствия, 

както и въздействието на Декларацията на МОТ относно социалната справедливост 

за справедлива глобализация. Делегатите разгледаха и предложенията за промени в 

Кодекса на Морската трудова конвенция и прегледа на Доклада на генералния 

директор за бедността. 

Декларацията на МОТ за Социална справедливост за честна глобализация?
 56

 

Декларацията е приета през юни 2008 г. и представлява третото поред ключово 

заявление относно принципите и политиките на МОТ (след Конституцията на 

организацията от 1919 г., Декларацията от Филаделфия от 1944 г. и Декларацията 

за фундаменталните принципи и права на работното място от 1998 г.).   

Декларацията институционализира концепцията за достойния труд, разработена 

още през 1999 г. Чрез нея се изразява универсалността на Програмата за достоен 

труд в момент на фундаментално преобразуване на света на труда, поради 

глобализацията
57

. Концепцията за Достоен труд се изразява в четири 

стратегически цели, които са неделими, взаимообвързани и взаимно подкрепящи 

се (и в рамките на които равенството на половете и премахването на 

дискриминацията са хоризонтални политики, т.е. засягащи всяка една от 

целите):  

 насърчаване на заетостта чрез създаване на устойчива институционална и 

икономическа среда; 

 развиване и разпространение на мерки за социална защита (социално 

осигуряване и защита на труда); 

 насърчаване на социалния диалог и трипартизма; 

 насърчаване, зачитане и осъществяване на фундаменталните принципи и 

права на работното място.  

Методите за изпълнение на Декларацията предвиждат: 

1. Участието на МОТ, включващо: анализ на специфичните нужди на отделните 

държави членки във връзка с изпълнението на четирите цели; укрепване на 

                                                                                                                                                  
е необходимо всички човешки права и основни свободи на жените и момичетата да се 

реализират напълно и да бъдат упражнявани цялостно и равностойно и да се постигне 

равенство между половете и овластяване на жените и момичетата.“ 
56

 В оригинал: Report VI. Advancing social justice. Reviewing the impact of the ILO Declaration on Social 
Justice for a Fair Globalization“ 
57

 В динамичната среда на развитие днес е необходимо да се зададе въпроса как ще бъдат 
постигнати следните цели: социална справедливост, пълна заетост, стабилността на 
глобализиращите се общества, социалната кохезия и продължаването на борбата с бедността и 
растящите неравенства. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_465464.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_465464.pdf
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техническото сътрудничество с държавите и предоставяне на експертно мнение; 

информационно снабдяване на държавите членки; при поискване подпомагане 

на държавите, действащи съвместно по целите по силата на дву- или 

многостранни споразумения; развиване на нови партньорства с не-държавни 

единици и икономически актьори.  

2. Ключовата отговорност на държавите членки, които да изпълнят четирите цели 

чрез своите социални и икономически политики. Чрез консултиране с 

представителните организации на работниците и служителите държавите 

трябва да разпределят отговорността за изпълнението Декларацията на 

национално ниво. Тук трябва да се има предвид: изготвянето на 

национална/регионална стратегия за достойния труд; задаване на индикатори 

или релевантна статистика за измерване и оценка на прогреса в тази насока; 

проследяване напредъка по ратифицирането конвенциите на МОТ (и особено на 

фундаменталните и приоритетните такива); адекватно координиране на 

позициите и действията по повод изпълнението на Декларацията; стимулиране 

устойчивостта на предприятията; разпростиране на национални/регионални 

добри практики от приложението на национални/регионални инициативи; 

осигуряване на подкрепа към други държави, целящи приложението на 

Декларацията.  

3. Сътрудничество на МОТ с други международни/регионални организации.  

Ефектът от изпълнението на Декларацията ще се проследява периодично в рамките 

на Международната конференция на труда, като за тази цел Офисът на МОТ ще 

изготвя доклад за оценка на въздействието.  

Кратък преглед на съдържанието на Доклад VI 

„Напредък към социална справедливост. Преглед на 

ефекта от Декларацията на МОТ за Социална 

справедливост за честна глобализация“ 

 

Докладът е структуриран по следния начин:  

Глава 1 „Променящият се глобален контекст“: 

 ефекти от финансовата и икономическата криза: годишният темп на 

нарастване на световния БВП се понижава (ако средно е бил 4.5% между 2000 и 

2007 г., то след кризата средно е 3.3% за периода 2009-2015 г.); до 2011 г. 

съкращенията на разходите в основните икономики доведоха до дефицит в 

агрегираното търсене, несигурност в бизнеса и потребителите и ниски 

инвестиции; микро, малките и средни предприятия често са в по-неизгодно 

положение заради по-ниската си продуктивност и по-големите затруднения за 

получаване на финансиране, като същевременно са все още изправени и пред 

слабо търсене; стагнира създаването на заетост в следкризисния период
58

; 

                                                 
58

 197 млн. души са безработни през 2015 г. в световен план, което с 27 млн. повече спрямо 
началото на кризата; младежката безработица в много държави е все още над два пъти по-висока 
спрямо средното ниво на безработица за страната 
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доклад на МОТ от 2014 г. показва, че през 2008 и 2009 г. световното равнище на 

заплатите пада рязко, възстановява се слабо през 2010 г., след което пак се 

понижава.  

 светът на труда -  трудът преминава през дълбоки структурни трансформации 

поради ефектите на фактори като демография (до 2030 г. трябва да се създадат 

600 млн. нови работни места, за да се достигне заетостта отпреди кризата, а 

ежегодно на пазара на труда навлизат 40 млн. души), нови технологии, 

организация на труда (поява на работни места в икономиката на знанието, в 

зелената икономика и персоналните услуги, възможности за мобилни и 

независими форми на труд чрез интернет) и нови методи на производство 

(разпростиране на световните вериги на доставки). Същевременно все още над 

половината от световната работна сила работи в неформалната икономика, 2.3 

млн. души умират годишно в резултат на инциденти на работното място и 

свързани с работата заболявания, 21 млн. са жертвите на принудителен труд и 

168 млн. са работещите деца.   

 предизвикателства и възможности на развитието - задълбочават се 

неравенствата в и между държавите, като огромни остават неравенствата при 

възможностите, богатството и силата
59

. Климатичната промяна е едно от най-

големите предизвикателства, чиито ефекти подкопават способността на 

държавите за устойчиво развитие. Дневният ред за Устойчиво развитие на ООН 

предлага нова възможност за елиминиране на бедността, борба с неравенствата 

и несправедливостта, справяне с климатичните промени до 2030 г.
60

 

Глава 2 „Действия, предприети от държавите членки“ - представената 

информация е извлечена от получените 104 отговора от правителства (по 

изпратения въпросник), както и от допълващите коментари от 45 работодателски и 

работнически организации.    

 Общи бележки: държавите са запознати със съществуването на Декларацията. 

В получените отговори се съдържа повече информация за насърчаване 

изпълнението на стратегическите цели „заетост“ и „социална защита“, 

отколкото за „социалния диалог и трипартизма“ и „фундаменталните принципи 

и права на работното място“. Много от държавите са разпространили текста на 

Декларацията до националните си администрации, но и до други формирования 

като парламента и представителните организации на работниците и 

служителите.  

 

Малко са обаче държавите, разработили стратегии във връзка с Декларацията за 

интегрирано преследване на четирите стратегически цели; някои от отговорите 

демонстрират, че не се усеща необходимост за специфични мерки по приложението 

                                                 
59

 Над 327 млн. работещи живеят в изключителна бедност, а 967 млн. са в умерена бедност или 
близко до бедността. Като „изключителна бедност“ се определят тези работещи, живеещи с по-
малко от 1.90$ в ППС на ден; докато като „умерената бедност“  е между 1.90$ и 3.10$ ППС, а „близо 
до бедност“ означава между 3.10$ и 5$ ППС на ден.  
60

 Изключително важна за МОТ е цел 8 „Насърчаване на непрекъснат, включващ и устойчив 
икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.  
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на Декларацията, тъй като стратегическите и‘ цели вече са интегрирани в 

съществуващите политики и законодателство.  

По отношение на две от целите се забелязва следното: повечето от информацията 

за „социалния диалог“ е съсредоточена върху специфичните трипартитни 

процедури на консултации, а не като насърчаването на социалния диалог и 

трипартизма като цел сама за себе си; част от отговорите съдържат информация 

относно „фундаменталните принципи и права на работното място“, но много малко 

държави споменават за стратегии и действия, предприети за „насърчаването, 

зачитането и реализирането“ им (на правата).  

Следващата таблица представя по какъв начин държавите възприемат приноса на 

Декларацията по внедряването на концепцията за достоен труд на различните нива 

(национално/регионално/обединение от няколко държави/международно).  

 

Държавите докладват малко примери за интегрирани действия по отношение 

постигането на достоен труд, като повечето от действията се фокусират на 

заетостта и социалната защита. Съществува в редица държави и липса на 

координация на национално ниво между ключови министерства и институции, 

отговорни за финансовата и икономическата политика. Необходимо е и 

повишаване подпомагането към държавите от страна на Офиса по повод на: 

изготвянето на адекватни индикатори и статистики; повишаване ратифицирането и 

приложението на международните трудови стандарти; насърчаване устойчивостта 

на предприятията; засилване координацията на национално ниво посредством 

социалния диалог и по-силна политическа кохерентност на регионално и 

международно ниво. Необходимо е и по-активна ангажираност на държавите и 

Офиса за прилагане Целите за устойчиво развитие като продължение на усилията 

по приложението на Декларацията.   

 Изпълнение на Декларацията на Национално ниво:  

а) национални политики, планове и стратегии - сред регионите отговорите 

показват, че националните политики по заетостта и пазара на труда, плановете за 
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развитие и стратегиите за икономически растеж са послужили като 

вектори/направления за по-силна взаимовръзка между целите. Развивани са 

политики, обвързващи заетостта, социалната защита (особено МРЗ и БЗР) и 

социалното осигуряване; посочвани са и конкретни национални институции, 

допринесли за реализирането на целите. Предприемани са и мерки за равенството 

на половете и премахването на дискриминацията. Повечето държави с Държавни 

програми за достоен труд на МОТ докладват, че тези програми са имали съществен 

принос за насърчаване интегриран подход към приложение на стратегическите 

цели.  

(б) подходящи индикатори и статистика - приложени са редица индикатори или 

изследвания за мониторинг и оценка на прогреса по приложението на социалните 

политики и на политиките по заетостта, но все още много държави не успяват да 

представят основна информация за правата и социалния диалог.  

в) ратифициране и приложение на международните трудови стандарти - някои 

правителства посочват наличието на национална политика по ратифициране на 

конвенциите, включително преразглеждане на нератифицираните такива, а други 

държави споделят, че Декларацията е дала тласък на националните дискусии по 

преразглеждане ратифицирането на „фундаменталните“ и на “ръководните“ 

конвенции. Необходими са още 123
61

 ратифицирания, за да се достигне целта от 

универсално ратифициране на всички фундаментални конвенции.   

г) насърчаване устойчивостта на предприятията - предоставена е малко 

информация за предприетите действия в тази насока, но съществени мерки са 

предприети в Африка и в държавите с Програми за достоен труд на МОТ. 

Насърчава се социалната отговорност на предприятията, а мерки са взети и във 

връзка с UNGPs on Human and Business rights и спрямо Ръководните принципи на 

ОИСР за МНК
62

.  

д) координация чрез социален диалог и други способи - проведени са 

трипартитни консултации посредством наличните процедури и органи 

(включително и създадените такива според Конвенция 144). Въпреки това повечето 

от работодателските и работническите организации посочват трудности в 

провеждането на социалния диалог, включително и при функционирането на 

съответните органи. С цел насърчаване на целите, редица министерства 

предприемат мерки за координиране с различни институции, но главно по темата за 

заетостта (тук се визират социални партньори, централни банки, НПО-та, 

изследователски институти); координация се осъществява и между централни и 

местни власти.  

 Изпълнение на Декларацията чрез координиране между държавите: 
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 Бърза справка с NORMLEX информационната база показва, че може би числото 123 е объркано, 
тъй като все още са необходими 133 ратификации сред 187-те държави членки, за да се постигне 
пълно ратифициране на всички фундаментални конвенции.  
62

 И все пак не се споменават мерки във връзка с Декларацията на МОТ за МНК.  
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а) обмяна на добри практики - като цяло държавите разчитат на МОТ за 

асистиране обмяната на опит (чрез помощта на Организацията вече се обменя опит 

по трудова миграция, трудова инспекция, предотвратяване на детски труд); 

б) коопериране с цел развитие - редица държави осигуряват финансова подкрепа 

за програми в други държави, които програми са насочени към стратегическите 

цели на Декларацията. Растящ брой държави мобилизират и местни публични 

средства за финансиране техническата подкрепа на МОТ; нарастват и даренията от 

фондации, частни предприятия и други актьори в тази връзка.   

в) търговски и инвестиционни споразумения - нараства координирането между 

държавите в рамките на търговските и двустранните инвестиционни договори. 39 

от 103-те търговски споразумения, сключени от 2008 г. насам, се отнасят към 

Декларацията от 1998 г. и/или фундаменталните конвенции, но все още малко са 

тези с есплицитно обръщане към Дневния ред за достоен труд и/или Декларацията.  

г) координация на регионално ниво - повечето държави, и особено тези в Африка, 

Азия и Пасифика, Европа и Централна Азия, смятат за умерен ефекта от 

Декларацията спрямо постигането на достоен труд на регионално ниво
63

.  

д) регионални споразумения по миграцията - фокусът на сключените 

споразумения е върху по-доброто управление на трудовата миграция, борбата с 

дискриминацията, защитата на работниците мигранти и вземането на мерки за това 

да не станат жертви на трафик или насилствен труд
64

.  

e) многостранна координация - 24 държави, присъстващи в G20 и G77 (повечето 

от които в Европа и Централна Азия), смятат че на „многонационално, т.е. от 

множество държави“ниво, ефектът от Декларацията по отношение на достойния 

труд е умерен. Като цяло малко информация е осигурена за предприетите стъпки за 

координиране позициите на държавите на съответните международни форуми 

(членовете на G20 разпознават като полезни в тази връзка министерските срещи по 

труда и заетостта); необходимо е като цяло и по-добро сътрудничество между МОТ 

и другите агенции на ООН.  

Глава 3: Действия, предприети от МОТ 

 Общи бележки: МОТ прие схемата на периодични дискусии веднага след 

приемането на Декларацията
65

. Въвеждането на периодичните дискусии в 
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 Регионални действия са предприети в рамките на: American Ministers of Labour and to the Inter-
American Network for Labour Administration (RIAL), Caribbean Community (CARICOM), African Union 
(AU), the Economic Community of West African States and the Southern African Development Community 
(SADC), Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the Asia–Pacific Economic Cooperation 
(APEC), European union law and policy.  
64

 Тук предприетите действия включват: Declaration and Plan of Action on Employment, Poverty 
Eradication and Inclusive Development in Africa; European Commission’s agenda on migration; annual 
ASEAN Forum on Migrant Labour (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers); действия на Офисът на МОТ с регионални институции с цел интегриране в 
програмите им на ILO  Multilateral Framework on Labour Migration.  
65

 Управителното тяло реши, че първите две дискусии ще са посветени на заетостта и социалната 
защита. След това е въведен седемгодишен кръг на дискутиране, който ще бъде приключен на 
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дневния ред на Конференцията е с цел по-доброто разбиране и ефективен 

отговор на потребностите на държавите членки от страна на МОТ. 

Периодичните дискусии имат двойна функция: 1) като образователен 

инструмент- осигуряват редовно актуализиран преглед на тенденциите и 

политиките, свързани със стратегическите цели; 2) като управленски 

инструмент- развиват още по-директна връзка между нуждите на 

конституентите, подпомагайки и избора на приоритети за бъдещи действия, 

включително и установяването на стандарти.   

 Периодичните дискусии са добър инструмент за: 1) изготвянето на 

предложения към програмата и бюджета на МОТ; 2) провеждането на 

предварителни обсъждания в съответните комитети на Управителното тяло 

(Governing body); 3) извеждане на необходимостта за целенасочени и 

навременно изготвени доклади, но и съвместяване на стратегическите цели; 4) 

подобряване разбирането на и отговора на МОТ спрямо нуждите на държавите 

членки.  

 За подобряване на периодичните дискусии да се: 1) инициира по-добро 

събиране на информация и обмяна на опит посредством сътрудничество с 

Офиса, принос на страните и по-стандартизиран формат на докладите; 2) развие 

по-широка и иновативна база за дискусиите, стимулираща по-добрата обмяна 

на информация и на мнения; 3) подобри интегрирането на резултатите в 

дейността и процедурите на Офиса.  

 За реализацията на Декларацията МОТ да обърне внимание на: 1) 

разработването на механизъм, позволяващ на Организацията и нейните членове 

да проследят до каква степен са ратифицирани и приложени съответните 

инструменти на МОТ, отнасящи се до стратегическите цели; 2) световна 

типология (с цел предоставяне на помощ от МОТ е разработена групировка 

държавите членки по отношение сходство на техните нужди), позволяваща по-

нататъшно напасване на услугите на Организацията спрямо нуждите на 

съставляващите я страни; 3) потенциалът на Националните програми за достоен 

труд (DWCPs) и проблемите при тяхното приложение (като напр. липсата на 

яснота на национално ниво относно произтичащите отговорности и 

тенденцията за развиване на националните програми като концептуални 

документи, често без да са подкрепени с анализ на ситуацията в страната. 

Малко от Националните програми са и напълно бюджетирани, поради 

ограничените ресурси на МОТ и ограничените или липсващи директни 

бюджетни постъпления от националните правителства и/или партньорите по 

развитието); 4) изграждането капацитета на съставляващите я страни- 

включително чрез центъра в Торино.  

Глава 4: Действия чрез и със световните и регионалните организации: 

 При анализа на действията за прилагане на Дневния ред за достоен труд от 

страна на световните и регионалните организации, МОТ трябва да вземе 

предвид следните пропуски: 1) необходимостта от по-голяма съгласуваност на 

целите и сътрудничество с другите държави членки (напр. Регионалните 

                                                                                                                                                  
Конференцията през 2017 г., спрямо която ще се реши новия кръг и последователност на 
периодичните дискусии. 
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комисии на ООН и регионални организации като OAS, EU and AU предприели 

стъпки за преследване на четирите цели по интегриран начин в работата си по 

насърчаване на регионалните процеси на интеграция); 2) насърчаването на 

достойния труд в рамките на  финансовите институции зависи повече от 

мрежата от заинтересовани чиновници, отколкото от създадени 

институционални партньорства или механизми за сътрудничество; 3) 

резолюциите, декларациите докладите относно достойния труд трябва да бъдат 

придружени от решения на управителните тела на съответните агенции, за да 

включат приоритетите за достойния труд в своите политики и програмни рамки, 

но и за да бъдат заделени съответните ресурси; 4) относителното повишаване на 

политическата кохерентност в ООН трябва да бъде свързано с по-силно 

съгласуване със световните икономически институции, но и с по-силна 

съгласуваност между обвързаните министерства на национално ниво; 5) 

сътрудничеството с не-държавните актьори основно се насочва от единични 

събития и възможности, а не от всеобхватна и координирана стратегия за 

повишаване ефективността на програмите и дейностите на МОТ във връзка със 

стратегическите цели.    

Във връзка с предизвикателствата и възможностите на Дневния ред за 

устойчиво развитие 2030 г., трябва: 1) посредством националните доклади за 

оценка на прогреса и идентифициране на предизвикателствата да се проследи 

изпълнението на рамката на Дневния ред 2030 г.; 2) да се разработят устойчиви 

индикатори за достоен труд относно 169-те подцели на 17-те цели 2030, като се 

подсигури помощ за националните статистически офиси при събирането, анализа и 

отчитането по индикаторите за достоен труд; 3) да се стимулират иновативни 

партньорства между заинтересовани страни и съюзи със социалните партньори 

(като напр. тези при Партньорството за действия по зелената икономика или 

Глобалната инициатива за достойни работни места за младежта).  
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НОВИНИ ОТ TUAC/ OECD  

21-23  юни 2016 г., Cancun, Mexico. Министерска 

конференция на ОИСР  по дигиталната икономика. 

Основни послания на синдикатите 

От 21 до 23 юни 2016 г. в Канкун, Мексико, под егидата на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), се проведе среща на високо 

равнище, посветена на цифровата икономика: иновации, ръст и социален 

просперитет. Посрещането на предизвикателствата, свързани с цифровата 

икономика изисква сътрудничество между всички заинтересовани страни – 

граждани, фирми и правителства, синдикати, за да се разработят адекватни  

икономически подходи за развитие на политиката по отношение на цифровата 

икономика. Специален панел „Потребители и работници в цифровия свят”, 

организиран съвместно от Консултативния комитет на синдикатите към ОИСР 

(TUAC), който представлява глобалното движение на труда по време на срещата на 

високо равнище в Канкун, и от CSISAC – гласът на гражданското общество в 

Комитета на ОИСР представи гледната точка на потребителите и синдикатите за 

политиките в областта на цифровата икономика.  

TUAC  представи Основни синдикални послания към срещата на министрите 

на ОИСР за цифровата икономика: Включващи иновационни пътеки, 

регулаторни предизвикателства и ролята на политиките и синдикатите 

По повод на среща на министрите на ОИСР за дигиталната икономика (21-23 юни 

2016 г.) и последвалите дискусии на форума на синдикатите (21 юни), TUAC
66

  

призовава министрите и ОИСР за разработване на политическа рамка, която да 

гарантира, че разширяването на цифровата икономика допринася за приобщаващ 

растеж. 

Възможностите и предизвикателствата, произтичащи от технологичните промени 

трябва да бъдат оценени и трябва да бъдат  въведени правни инструменти и 

регулации, така че, че ползите от иновациите да са широко споделени. Гласът  и 

представителството на работниците чрез синдикатите трябва да се засилят, за да се 

гарантира, че цифровата икономика е впрегната да създава качествени работни 
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 Консултативният комитет на профсъюзите (TUAC) към ОИСР е връзката на синдикатите с 

организацията и нейните членове в Париж. Неговите членове са от 58 национални синдикални 

центрове, представляващи 66 милиона работници в страните от ОИСР. Отвъд това, TUAC има 

асоциирани членове в Бразилия, Индонезия, Русия и Южна Африка. Над 500 представители на 

синдикатите участват всяка година в срещи  на TUAC и ОИСР. За да се справим с бъдещите 

предизвикателства, трябва да бъдат разработени всеобхватни политики в структури за участие на 

всички заинтересовани страни Това прави социалният диалог и колективното договаряне по-важни 

от всякога. TUAC внимателно следи политиките за инвестиции, финансови пазари, корпоративното 

управление, иновации, цифровата икономика, умения, развитие и изменението на климата, както и 

за данъчно и отговорно бизнес поведение чрез своята база данни за случаи на синдикатите в 

рамките на насоките на ОИСР за МНК. В сътрудничество с Международната конфедерация на 

профсъюзите (МКП), TUAC координира документите, свързани с процесите на Г-20 и Г-7 чрез L20. 
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места с добри условия на труд. Следните ключови предизвикателства трябва да 

бъдат разгледани: 

 Развитие на потенциала на иновациите чрез всеобхватни "на цялото 

правителство" стратегии, които включват социалните партньори. 

 Въпросите за регулациите, произтичащи от многоканални бизнес модели, 

работещи в различните пазарни сегменти. 

 Противодействие на прекомерната сила на пазара, която е резултат от 

концентриран контрол на интернет инраструктурата, мрежите и данните, които 

нарушават конкуренцията и цифровото поглъщане. 

 Осигуряване на инвестиции в ИКТ, допълващи промени и двигатели на 

иновации за растеж на производителността и заетостта. 

 Насърчаване на инвестиции, които не разчитат на краткосрочно финансиране с 

произтичащия значителен натиск върху маржовете на печалба. 

 Обезкуражаване на бизнес модели, базирани на ниски заплати, несигурни 

трудови правоотношения, и аутсорсинг. 

Засилване на съществуващите международни данъчни правила, за да се спре 

прехвърлянето на печалбата към дъщерни дружества, разположени в данъчни 

юрисдикции с ниски данъци. 

 Осигуряване на глобален и евтин достъп до информационни и комуникационни 

технологии и интернет в целия свят, както и преодоляване на цифровото 

разделение в развиващите се страни и за уязвимите групи, включително селското 

население, ниско квалифицирани работници, младежи, мигранти и т.н. 

Разработване на цялостна дефиниция и статистическа рамка за измерване на 

цифровата икономика. 

Принципите и политиките за достоен труд и дифузията на компетенции и печалби в 

цифровата икономика следва да бъдат отразени в  един "План за действие за 

качествени работни места в дигиталната икономика", основан на четири стълба: 

Осигуряване на добри условия на труд чрез: 

 Регулиране на работното време 

 Нови правила за мобилна работа 

 Иновативни практики на работа които подобряват производителността на труда 

и удовлетвореността на служителите 

 Защита на данните (лични и търговски данни), също на машинно събрани данни 

на работното място 

 Учене през целия живот: по-обучение на работното място и укрепване на 

системите за ПОО. 

Насърчаване на трудови правоотношения и подход, основан на правата 

 Разширяване на правата и защита на  работниците и служителите за всички 

работници, независимо от вида на техния (трудов) договор 
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Припомняне отново на отговорностите на работодателя 

Установяване на обвързваща корпоративна отчетност за водещите фирми, 

включително критерии за прозрачност на бюджетите, трудовите практики и 

работниците във веригите за доставка 

на предпазните мрежи за онлайн работниците на платформи 

Въвеждане в действие на законодателство минимални заплати 

. 

Ангажиране на синдикатите в дигиталната икономика: 

не на работниците (по-специално срещу новите форми на 

нестандартната заетост) 

към 

самостоятелно заетите лица) 

 Осигуряване на справедливи заплати, здравни осигуровки, обезщетения за 

извънреден труд и отговорността на работодателите 

Разработване и прилагане на схеми за обучение  

и дискусии по иновационната и промишлената политика 

ие в ко-дизайна на процесите на работното място 

т най-добри практики и консултативни платформи 

Разрабатване на колективните трудови договори за сигурност на работните места 

в цифровата икономика. 

Установяване на механизми за прогнозиране, включително: 

 Стратегии за справедлив преход на работниците в отрасли, склонни към процеси 

на автоматизация и дигитализация - включително подход с участието на цялото 

правителство по отношение на технологията, индустрията, социалната политика и 

политиката по обучение 

 Прогнозиране на количеството и качеството на работните места 

 Прогнозиране на бъдещите нужди от умения в съответствие с професионалната 

задача 

 Анализ на разпространението и въздействието на новите технологии върху 

производството, доставката на услуги и условията на труд 

Разработване системни политики въз основа на: 

 Включване на синдикатите във всички национални, секторни и местни процеси, 

свързани с цифровия преход 

 Системите за социална защита, които предоставят универсално и преносимо 

покритие 
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 Ангажимент за качествени работни места (включително и справедливо 

заплащане), повишаване на квалификацията и по-силни институции на пазара на 

труда 

 Публичните инвестиции в универсален широколентов достъп и образование 

 Процеси на интелигентна автоматизация, които правят производството по-

ефективно, без да изместват работници 

 Създаването на работни места в сектора на ИКТ и областите, свързани с точните 

науки, в здравния сектор и услугите, както и насочване на индустриите към 

нисковъглеродна икономика. 

 

НОВИНИ ОТ ЕКП 

24-ти юни 2016 г. ЕКП: Европейска среща на върха - 

Какво очакват синдикатите? 

 

Референдумът във Великобритания 

 ЕКП призовава вотът за Brexit  да бъде предупредителен сигнал ЕС да предложи 

на работниците по-добри условия. 

 По-конкретно, ЕКП призовава за решителни действия за 

• гарантиране, че това не е началото на разпадането на Европейския съюз, и няма да 

навреди на работните места и правата на работниците. 

• справяне с дълбокото недоволство на хората в ЕС чрез създаване на по-

справедлива и по-равноправно общество, инвестиране в качествени работни места, 

добри обществени услуги и реални възможности за младите хора. 

 Миграция  

 ЕКП призовава за 

• Спиране на сделката между ЕС и Турция след съобщенията, че турските 

граничари са застреляли 60 бежанци на границата тази година; 

• държавите-членки на ЕС за изпълнение на приемането на 60,000 бежанци, 

договорено преди една година, и да използва по-добре недостатъчно използвания € 

3 млрд фонд на ЕС AMIF. 

 ЕКП изразява съжаление, че, вместо това, се очаква Съветът да търси сделки от 

типа на тази с Турция и с други страни в напразен опит да запази бежанците вън от 

Европа. 

 Работни места, растеж и инвестиции 

ЕКП се противопоставя на почти приетото предложение за създаване на 

национални бордове по производителността. Това предложение, за щастие 
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разводнено от министрите, в най-добрия случай ще бъде без значение, а в най-

лошия  - много вредно. 

 ЕКП приветства по-силния акцент, отколкото в предишни години, върху 

социалните и трудовите политики в специфичните за всяка страна препоръки, 

които ще бъдат приети от Съвета. Но ние съжаляваме, че специфичните за всяка 

страна препоръки: 

• неправилно критикуват минималната работна заплата във Франция и Португалия 

и системите за определяне на заплатите и за защита на заетостта в Белгия; 

• са срамно мълчаливи по отношение на прекалено-ниски минимални заплати в 

балтийските държави и Югоизточна Европа. 

 

7-8 юни  2016 г. Изпълнителният комитет на ЕКП  

прие Програма за действия  по равенството на 

половете 2016 – 2019 

 

Програмата за действие по отношение на равенството между половете има за 

цел да насърчи и координира действията на членовете на ЕКП "за постигане на 

равенство между жените и мъжете на пазара на труда и в обществото като 

цяло. Това е основен императив както за ЕС - съгласно Договора (2, 3 от Договора 

за ЕС, 4 от ДФЕС и в редица директиви на Съвета), както и за синдикатите на 

всички нива. 

Необходими са подновени усилия за постигане на равенство между половете. 

Икономическата криза подкопа постигнатия в последните 20-30 години напредък. 

В редица държави-членки, мерките за строги икономии, често наложени без 

необходимите консултации със социалните партньори, не съдържаха джендър 

оценка и имаха силен негативен ефект върху количеството и качеството на 

заетостта на жените. 

Анализът на състоянието на равенството на половете през 2016 г. разкрива 

редица предизвикателства и несъответствия, вкл. по-ниско заплащане, 

затруднен достъп до по-високи позиции, несигурна и непълна заетост и др.  

Въпреки   намаляването на различията в заетостта на мъжете и жените, това се 

дължи главно на влошената ситуация със заетостта на мъжете, а не толкова на 

подобрения коефициент на заетост на жените. 

Чрез тази програма за действие самата ЕКП и нейните членове (национални 

синдикални конфедерации и европейски федерации) се ангажират с конкретни 

области на действие, взаимосвързани една с друга: 

I. Прилагане на равенството между половете във всички политики и преодоляване 

на недостатъците, където е необходимо; 

II. Насърчаване на еднаква икономическа независимост за мъжете и жените и борба 

за премахване на различията между половете в заплащането и пенсиите; 
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III. Справяне с предизвикателствата на осигуряване на баланса между 

професионалния и личния живот; 

IV. Преодоляване на различията в представителството на двата пола в органите за 

вземане на решения на синдикатите и фирмите; 

V. Борба със сексуалния тормоз и насилието на работното място. 

По всеки от тези приоритети Програмата съдържа целите и основните 

действия за тяхното постигане.  

Изпълнение, отчитане и оценка на програмата за действие 

За успешното постигане на целите, които са идентифицирани в програмата за 

действие относно равенството между половете, организациите-членки на ЕКП се 

ангажират да насърчават чувството за споделени отговорност и действия на всички 

нива. 

Като първа стъпка, членуващите организации ще дадат достатъчна видимост на 

тази програма за действие. Затова се препоръчва, членовете на ЕКП да преведат 

програмата за действие на техните национални езици и изпратят копие от превода 

на ЕКП.  

ЕКП и нейните организации-членки ще мобилизират достатъчно ресурси за 

изпълнение на ключовите дейности от Програмата за действие за равенство между 

половете.
67

 

 

8-9 юни 2016 г. Изпълнителният комитет на ЕКП прие 

Резолюция по дигитализацията: "Към справедлив 

дигитален труд" 

 

"Цифровизацията е екзистенциално предизвикателство за работниците и 

синдикатите", каза Peter Scherrer, заместник-генерален секретар на ЕКП. "Тя не 

може просто да се остави на пазара, но трябва да бъде формирана от ЕС, 

националните и регионалните власти и работодателите в преговори и 

партньорство със синдикатите. Европа трябва да се възползва от 

възможността, но без да е сляпа за рисковете. Европейската комисия най-накрая 

стигна до това, което трябва да се прави за цифровизацията, но аз съм 

разтревожен, че тя не изглежда притеснена за потенциалните огромни загуби на 

работни места, и въобще не говори за необходимостта да се осигури преход към 

справедлива и добра цифрова работа."  

В Резолюцията, ЕКП настоява: 

а) да се насърчи приобщаващ преход към добра и справедлива цифрова работа въз 
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 Линк към пълния текст на Програмата: 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/etuc_action_programme_on_gender_eq
uality_2016-2019.pdf 
 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/etuc_action_programme_on_gender_equality_2016-2019.pdf
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основа на добри условия на труд, по-безопасна и сигурна работна среда и 

справедливо трудово правоотношение; 

б) да се избегне по-нататъшно цифрово разделение на обществото на няколко 

победители и много губещи, което ще допринесе за още по-неравномерно 

разпределение на богатството; 

в) да се повишава квалификацията на работната сила (включително и 

самостоятелно заетите лица) чрез надграждане на програмите за начално и 

продължаващо професионално обучение за ерата на цифровите технологии за 

осигуряване на достъп до висше образование и учене през целия живот, 

дигиталните умения са важен критерий за добра и справедлива цифрова работа; 

г) Директива за неприкосновеността на личния живот по време на работа на 

европейско равнище, въз основа на зачитане на човешкото достойнство, 

неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни; 

д) да се включи джендър перспективата във всички дигитални инициативи, така че 

Програмата за дигитализация да се превърне в движеща сила на равенството между 

половете, да се преодолеят тежките различия между половете в рамките на сектора 

на ИКТ, да се насърчи пълното интегриране на жените от всички възрасти в 

областта на науката, технологиите, инженерството и математиката теми и да се 

засили участието на жените в процесите на вземане на решения в цифровите 

компании; 

е) развитието на дигиталните технологии да се придружава от набор от стандарти, 

които ще допринесат за социална, икономическа и екологична устойчивост на 

вериги на добавена стойност в ИКТ сектора; за да се гарантира, че действията на 

ЕС в областта на цифровизацията съответстват на целите на политиките по климата, 

енергетиката и околната среда; да се обърне внимание на преодоляването на 

негативното влияние на много цифрови технологии върху околната среда по 

отношение на генерирането на отпадъци и техния износ в бедните страни, 

прекомерното потребление на вода и енергия и добив на суровини; 

ж) да предложи рамка на ЕС за работата на платформите (crowdworking), за да се 

предотврати подкопаването или заобикалянето на минималните ставки на 

заплащане, регулациите по работното време, социалното осигуряване, пенсионните 

схеми, данъчното облагане и т.н., за да се гарантира, че националните и 

европейските регулации и законодателство се прилагат ефективно за цифровите 

работници на платформите (crowdworkers) в онлайн среда и да се гарантират 

правата на цифровите работници в онлайн среда; като се създават справедливи 

правила, гарантиращи изплащане на минимални възнаграждения, достъп до 

социална сигурност и защита на правата върху интелектуалната собственост 

з) да се извърши оценка на социалното въздействие на стандартите за ИКТ върху 

работниците, да се насърчи развитието на отворени стандарти във всички 

идентифицирани приоритетни области, отворени и достъпни за всички играчи в 

индустрията чрез справедливи, разумни и недискриминационни правни и 

икономически условия и да се осигури финансиране за ефективно участие на 

синдикатите в съответните световни организации за стандартизация; 
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и) да се изградят всеобхватни и достъпни цифрови обществени услуги и да се 

гарантира, че публичните администрации подпомагат както гражданите, така и 

работниците с цифрово обучение и цифрови умения; 

й) да се осигури цифровизацията да не се  отрази отрицателно върху данъчните 

приходи и да не се улесни по-нататъшно подкопаване на базата на корпоративния 

данък, като позволява на компаниите да плащат данък в една юрисдикция, дори 

когато стойността е създадена в друга; мултинационалните компании трябва да 

плащат данък върху печалбата там, където се осъществява дейността. 

к) да се засили информирането, консултирането и представителството в бордовете 

на компаниите за по-добро прогнозиране и управление на промяната, по-специално 

на приобщаващ преход към добра и справедлива цифрова работа 

л) синдикатите да използват всички представителни органи, за да подпомогне 

справедлива и всеобхватна цифровизация на фирми и услуги и за да организират 

самостоятелно заетите лица; 

м) синдикатите, за да гарантират, че представителите на работниците като цяло, и 

по-специално в органите на компанията, редовно контролират въвеждането на нови 

технологии, вътрешен и външен аутсорсинг и да използват колективно договаряне 

за въвеждане на нови права, свързани с цифровизацията (като например, правото да 

прекъснат връзката с мрежата); 

н) синдикатите да осъществяват по-близък мониторинг върху стратегиите за 

цифровизация; да насърчават европейските профсъюзни федерации (ETUF) 

активно да проучват начини да договарят Транснационални споразумения в 

различните области на цифровизацията. 

Цифровизацията означава възможности, както и рискове. Проучванията за 

бъдещето на труда показват, че ще има и победители, и губещи сред работниците. 

Един от рисковете е, че цифровизацията може да се превърне в допълнителен 

двигател за социални и териториални неравенства. Тя не само може да доведе до 

загуба на работни места, но и до влошаване на качеството на труда  на работните 

места в цифровата икономика.
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 Линк към пълния текст на Резолюцията 
https://www.etuc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=28533&qid=491198 
 

https://www.etuc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=28533&qid=491198


 68 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

  Европейски семестър 2016 

 

18.5.2016 г. Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА 

относно Националната програма за реформи на 

България за 2016 г.  и Конвергентната програма на 

България за 2016 г. 

 

На 15 април 2016 г. България представи своята Национална програма за реформи за 

2016 г. и своята Конвергентна програма за 2016 г. Двете програми бяха оценени 

едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях.  

Спрямо България понастоящем се прилагат предпазните мерки на Пакта за 

стабилност и растеж. В своята Конвергентна програма за 2016 г. правителството 

планира постепенно да подобри номиналния дефицит до -1,9 % от БВП през 2016 г. 

и до -0,2 % от БВП през 2019 г. Средносрочната бюджетна цел — структурен 

дефицит от 1 % от БВП — се очаква да бъде постигната от 2017 г. нататък. Според 

Конвергентната програма, съотношението държавен дълг/БВП се очаква да 

достигне върха си от 31,8 % през 2018 г. и да спадне до 30,8 % от БВП през 2019 г. 

Макроикономическият сценарий, на който се основават тези бюджетни прогнози, е 

леко оптимистичен. Необходимите мерки в помощ на планираните цели за 

дефицита от 2017 г. нататък все още не са достатъчно конкретни. Въз основа на 

прогнозата на Комисията от пролетта на 2016 г. съществува риск от известно 

отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел 

през 2016 г., както и през 2017 г., ако политиките останат непроменени. Въз основа 

на своята оценка на Конвергентната програма и предвид на прогнозата на 

Комисията от пролетта на 2016 г. Съветът е на мнение, че се очаква България да 

спази като цяло разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. Въпреки това през 

2016 г. и 2017 г. ще са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира 

спазването на тези разпоредби.  

Според Комисията,  

- България постигна известен напредък в изпълнението на миналогодишната 

препоръка да направи разходите си за здравеопазване по-ефективни, по-специално 

чрез изработване на национална здравна карта, която ще позволи медицинските 

разходи да се планират в съответствие с териториални критерии и нуждите на 

населението. Българската система на здравеопазването е изправена пред 

съществени предизвикателства, включително ограничен достъп, ниска степен на 

финансиране и слаби здравни резултати. Въпреки положените напоследък усилия 

за подобряване на събирането на данъци, сенчестата икономика продължава да 

бъде значително предизвикателство, което засяга публичните приходи. 

Недекларираният труд, включително възнагражденията, които не са изцяло 
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декларирани, и неплащането на социалноосигурителни вноски, нарушава 

функционирането на пазара на труда и намалява данъчните приходи.  

- Случаи на неразумни бизнес практики във финансовия сектор, съчетани с 

неефективен надзор, създадоха подходяща среда за натрупване на дисбаланси. 

Цялостното извършване на започнатите неотдавна прегледи на банковия, 

застрахователния сектор и на сектора на пенсионните фондове по прозрачен начин 

и в съответствие с най-добрите международни практики, както и предприемането 

на необходимите последващи действия ще засилят доверието във финансовия 

сектор. Освен това непрестанните усилия за подобряване на финансовия надзор, 

както в банковия, така и в небанковия сектор, ще играят важна роля за укрепването 

на финансовата система, така че тя да може да осигурява поддръжка на 

започващото макроикономическо възстановяване.  

- Пазарът на труда отбеляза скромно възстановяване, но неизчезващите слабости 

продължават да възпрепятстват растежа и да ограничават капацитета за адаптиране 

на икономиката. Пречки пред адаптирането на пазара на труда са структурното 

естество на дългосрочната безработица, намаляващата и остаряваща работна сила, 

слабото участие на пазара на труда и несъответствието между търсените и 

предлаганите умения. Въпреки че безработицата постепенно намалява, все още са 

налице сериозни предизвикателства, например по отношение на дългосрочно 

безработните и на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, 

образование или обучение. Активните политики по заетостта биха могли да играят 

по-изявена роля за подпомагането на тези групи да получат достъп до пазара на 

труда. Активизирането на хората, получаващи социални обезщетения, се 

възпрепятства от фрагментирането и ограниченото сътрудничество между 

различните агенции, предоставящи обезщетения и услуги за интегриране на пазара 

на труда. В рамките на пилотен проект бяха разработени специализирани центрове 

за заетост и социално подпомагане, които съчетават услугите на Агенцията по 

заетостта и Агенцията за социално подпомагане, но все още не е взето решение 

проектът да бъде реализиран отново в по-голям мащаб след приключването му през 

декември 2016 г.  

- Въпреки че минималната работна заплата в България все още е най-ниската в ЕС, 

тя се е увеличила значително от 2011 г. насам, като липсата на обективни критерии 

за определяне на минималната работна заплата създава несигурност. Въпреки 

усилията на правителството и социалните партньори в тази област, България все 

още не разполага с ясни насоки или прозрачни критерии за определяне на 

минималната работна заплата, които да отчитат въздействието ѝ върху създаването 

на работни места, социалните условия и конкурентоспособността.  

- В България продължават да съществуват много висок дял на хора, изложени на 

риск от бедност или социално изключване, и много високо равнище на неравенство. 

Продължаващите предизвикателства, свързани с интегрирането на ромите на 

пазара на труда, улесняването на прехода от училище към работа и подобряването 

на обхвата и ефективността на социалните политики и политиките в областта на 

здравеопазването и пазара на труда, възпрепятстват напредъка в борбата със 

социалното изключване и бедността. Осигуряваните от схемата на общия 

минимален доход подкрепа и обхват за населението са много ограничени. 
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Равнището на надбавката е под прага на бедността и не е увеличавано в 

съответствие с промените в средната и минималната заплата през последните 

години. Оценките на обсега на общия минимален доход показват, че голяма част от 

предвидените бенефициенти не получават обезщетения. По-резултатното 

обхващане на целевите групи, като същевременно се запазва фискалната 

отговорност, ще спомогне за намаляване на бедността.  

- Образователната система разполага с ограничени възможности за включването на 

уязвимите групи и за осигуряването на учащите се на необходимите им умения. 

Уязвими групи като ромите и учениците от бедни семейства продължават да са 

изправени пред значителни пречки при достъпа до образование и завършването на 

образование. Равнището на записване за учене сред ромите е на всички степени на 

образованието значително по-ниско, отколкото за останалата част от населението. 

Процентът на преждевременно напусналите училище продължава да нараства и е 

особено висок в селските райони и в по-слабо развитите области. Премахването на 

пречките пред участието в образование в ранна детска възраст на децата в 

неравностойно положение е от основно значение за повишаване на 

образователните резултати и предотвратяване на случаите на отпадане от училище. 

Новият Закон за предучилищното и училищното образование, приет от Народното 

събрание през септември 2015 г., е важна стъпка към всеобхватна реформа на 

училищната система. Прилагането на това законодателство, заедно с целеви мерки 

за преодоляване на незаконодателните пречки пред пълноценното участие на 

групите в неравностойно положение в образованието, следва да допринесе за 

повишаването на потенциала за растеж на българската икономика, както и на 

социалното сближаване в дългосрочен план. Във висшето образование процентите 

на записаните и на завършилите нарастват, а равнището на заетост на наскоро 

дипломираните се възстановява бавно, но остава все пак значително под средното 

за ЕС.  

- Продължават да съществуват значителни рискове, произтичащи от високата 

задлъжнялост на предприятията и пречките пред нейното намаляване. 

Съществуващата правна уредба на несъстоятелността не дава възможност за 

ефективен процес на преструктуриране на дълга и не спомага особено за справяне с 

високото равнище на задлъжнялост на предприятията. Реформите за улесняване на 

производствата по корпоративна несъстоятелност биха могли да подобрят 

намаляването на задлъжнялостта и да доведат до предоставянето на нови заеми и 

инвестиции.  

- Системата за възлагане на обществени поръчки в България продължава да страда 

от структурни слабости, включително системни нередности в процедурите за 

възлагане на обществени поръчки, липса на административен капацитет и 

недостатъчни механизми за контрол, съчетани със систематично обжалване в 

съдилищата, което често забавя дейностите на място. Преходът към изцяло 

електронни обществени поръчки отбеляза само ограничен напредък. 

Недостатъците в българската система за възлагане на обществени поръчки 

доведоха до прекъсване на плащанията и финансови корекции в програмите за 

финансиране от ЕС и засягат също бизнес средата в по-общ план.  
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- Нестабилните политики и липсата на доверие в основни обществени институции 

като съдебната власт представляват значителни фактори, възпиращи инвестициите 

в българската икономика. Бавното осъществяване на реформите на публичната 

администрация и реформите в специфични сектори като научните изследвания, 

иновациите и енергетиката затрудняват подобряването на инвестиционния климат. 

Макар че България прие стратегическа рамка за реформиране и модернизиране на 

публичната си администрация, напредъкът е бавен и изпълнението често се отлага. 

Новото законодателство не е предмет на систематична оценка на въздействието, 

при все че бяха положени известни усилия това да бъде променено. Честите 

промени в правната уредба създават несигурност и засягат бизнес средата. 

Корупцията продължава да бъде съществен проблем и отговорът на националните 

органи продължава да бъде възпрепятстван от слабите и фрагментирани 

институции. В рамките на Механизма за сътрудничество и проверка България 

получава препоръки относно съдебната реформа и борбата с корупцията и 

организираната престъпност. Това е причината посочените области да не са 

обхванати в специфичните препоръки за България, въпреки че са от съществено 

значение за цялостната бизнес среда.  

В рамките на европейския семестър Комисията направи цялостен анализ на 

икономическата политика на България и го публикува в доклада за страната от 

2016 г. Тя оцени също Конвергентната програма и Националната програма за 

реформи, както и предприетите последващи действия във връзка с препоръките 

към България, отправени през предходните години. Тя взе предвид не само тяхното 

значение за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа 

политика в България, но и тяхното съответствие с правилата и насоките на ЕС 

предвид необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление на 

Европейския съюз чрез принос на равнището на ЕС към бъдещите национални 

решения. Препоръките в рамките на европейския семестър са изразени в препоръки 

1 — 4 по-долу.  

ПРЕПОРЪЧВА на България да предприеме следните действия през 2016 г. и 

2017 г.:  

1. Да постигне годишна фискална корекция от 0,5 % от БВП за постигане на 

средносрочната бюджетна цел през 2016 г. и 2017 г. Да продължи да подобрява 

събирането на данъци и да вземе мерки за намаляване на размера на неформалната 

икономика, включително недекларирания труд.  

2. До края на 2016 г. да приключи анализа на качеството на активите и тестовете за 

устойчивост на банките. До края на 2016 г. да приключи анализа на счетоводния 

баланс и тестовете за устойчивост на застрахователните предприятия, както и 

анализа на активите на частните пенсионни фондове. Да предприеме необходимите 

последващи действия в тези три сектора и да продължи да подобрява банковия и 

небанковия надзор.  

3. Да подсили и интегрира социалните услуги и активните политики по заетостта, 

по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в 

никаква форма на заетост, образование или обучение. Да увеличи предоставянето 

на качествено образование на групите в неравностойно положение, включително 
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ромите. Да подобри ефективността на системата на здравеопазване чрез 

подобряване на достъпа и финансирането, както и на здравните резултати. В 

консултация със социалните партньори да състави насоки и критерии за 

определянето на минималната работна заплата. Да увеличи обхвата и адекватността 

на схемата на общия минимален доход.  

4. Да реформира правната уредба на несъстоятелността, за да се ускорят 

процедурите за възстановяване и преструктуриране и да се подобрят ефективността 

и прозрачността на тези процедури. Да увеличи капацитета на съдилищата по 

отношение на производствата по несъстоятелност. Да укрепи капацитета на 

Агенцията по обществени поръчки и на възлагащите органи и да подобри 

планирането и контрола на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Да 

ускори въвеждането на електронни обществени поръчки. 

 

27 май 2016 г. Европейската комисия представи 

Европейска платформа за борба с недекларирания 

труд  

 

Европейската комисия представи приетата от европейския парламент на 9 март 

Европейска платформа за борба с недекларирания труд
69

, която цели  засилване на 

сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания 

труд. Бяха дискутирани плана за действие и тематичните приоритети на 

Платформата. Платформата обединява Европейската комисия, всички страни 

членки на ЕС и националните правоприлагащи органи, работодателите и 

синдикатите и представлява важна стъпка напред в борбата с недекларирания труд, 

включително за преодоляване на трансграничните аспекти на недекларирания труд. 

В нейните рамки ще се обменят информация и най-добри практики за борба с 

недекларирания труд. Тази Платформа е необходима, тъй като недекларираният 

труд е сериозно предизвикателство за държавите-членки на ЕС, а неговите 

отрицателни последици засягат всички  - и работниците, и бизнеса и 

правителствата
70

.  

Платформата ще даде възможност да се засили социалното измерение на ЕС и в 

дългосрочен план ще доведе до реализиране на принципите на достоен труд и 

интегриране на недекларираните работници на пазара на труда.  

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, 

Marianne Thyssen, каза при откриването на форума: „Европейската комисия обеща 

да постави хората в центъра на нашата политика и тук, ние предприемаме смели 

                                                 
69

 Решение на ЕП от 9 март 2016 г. Достъпно на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN 
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 Тематичен фиш за недекларираната икономика във връзка с Европейския семестър достъпен  на 
адрес: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/2016/undeclared_work_201605.pdf 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/2016/undeclared_work_201605.pdf
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действия, за да защитим нашите социални ценности и да укрепим 

справедливостта в нашия общ пазар. За нас е ясно: няма място за нелоялни 

условия на труд и социален дъмпинг в нашия Европейския съюз.” 

Комисията предлага Платформата да се съсредоточи в началото върху три 

приоритета: 

 Постигане на по-добро познаване на различните форми на 

недекларирания труд, 

 Подпомагане на членовете да се учат един от друг чрез обмен на 

добри практики, 

 Насърчаване на съвместни дейности, например за обмен на персонал, 

съвместни проверки на трансгранично ниво или кампании. 

Европейските синдикати, обединени в Европейската конфедерация на профсъюзите, 

подкрепиха създаването на Платформата, но настояват тя да започне да 

функционира възможно най-скоро, като предостави конкретни действия и 

инструменти, които могат да гарантират добавена стойност за работниците, за 

спазващите закона работодатели и за публичните финанси.  

 

2 юни 2016 r. Европейската комисия представи 

Европейска програма за икономиката на 

споделянето  

Европейската комисия представи насоки, чиято цел е да се помогне на 

потребителите, предприятията и обществените органи да се включат уверено в 

икономиката на споделянето. Тези нови бизнес модели могат да допринесат 

значително за заетостта и растежа в Европейския съюз, ако бъдат насърчавани и 

развивани по отговорен начин.  

Икономиката на споделянето расте бързо
71

. Докато тя пуска корени в ЕС, 

националните и местните органи реагират с множество различни регулаторни 

мерки. Този фрагментарен подход към новите бизнес модели създава несигурност 

за традиционните оператори, новите доставчици на услуги и потребителите и може 

да възпрепятства иновациите, създаването на работни места и растежа. Както бе 

оповестено в нейната стратегия за единния пазар, Комисията публикува насоки за 

страните членки, за да се подпомогне балансираното развитие на икономиката на 

споделянето. 

Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, 

растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Една 

конкурентоспособна европейска икономика изисква иновации, независимо дали в 

сферата на продуктите или на услугите. Следващото икономическо чудо в Европа 

може да се роди в контекста на икономиката на споделянето. Нашата роля е да 
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насърчаваме регулаторна среда, която позволява развитието на нови бизнес 

модели, като в същото време защитава потребителите и гарантира справедливо 

данъчно облагане и условия на труд“. 

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, 

предприемачеството и МСП, каза: „Икономиката на споделянето дава 

възможности на потребителите, предприемачите и предприятията, при условие 

че се възползваме правилно от нея. Ако допуснем нашият вътрешен пазар да бъде 

фрагментиран по национални или местни граници, Европа като цяло рискува да се 

окаже в губеща позиция. Днес ние предоставяме правни насоки за обществените 

органи и участниците на пазара с цел балансирано и устойчиво развитие на тези 

нови бизнес модели. Приканваме страните членки да преразгледат разпоредбите 

си в светлината на тези насоки и сме готови да ги подкрепим в този процес“. 

В Съобщението  на ЕК „Европейска програма за икономика на 

споделянето“
72

 се предоставят насоки за това как съществуващото право на ЕС 

следва да се прилага към този динамичен и бързо променящ се сектор, като се 

поясняват основни въпроси пред участниците на пазара и публичните органи в 

няколко области: 

 Изисквания за пазарен достъп. Доставчиците на услуги трябва да бъдат 

задължени да получават разрешителни за упражняване на дейности или лицензи 

само когато това е абсолютно необходимо с оглед на постигането на съответните 

цели от обществен интерес. Абсолютната забрана за дадена дейност следва да 

бъде единствено крайна мярка. От платформите не бива да се изискват 

разрешения за упражняване на дейности или лицензи, когато те действат само 

като посредници между потребителите и лицата, предлагащи реалната услуга 

(например услуга в областта на транспорта или настаняването). Държавите 

членки трябва също така да правят разлика между отделни граждани, които 

предоставят услуги в отделни случаи, и доставчици, действащи в изпълнение на 

професионалните си задължения, например като определят прагове въз основа на 

равнището на активност. 

 Отговорност при възникване на проблеми. Платформите за 

сътрудничество могат да бъдат освободени от отговорност за информацията, 

съхранявана от тях от името на предлагащите дадена услуга. Те не следва да 

бъдат освобождавани от отговорност за услугите, предоставяни от самите тях, 

като например платежни услуги. Комисията насърчава платформите за 

сътрудничество да продължат да предприемат доброволни действия за борба с 

нелегалното съдържание онлайн и за повишаване на доверието. 
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 Защита на потребителите. Страните членки трябва да гарантират, че 

потребителите се ползват с високо равнище на защита от нелоялни търговски 

практики, като в същото време не налагат непропорционални задължения на 

физически лица, които предоставят услуги само в отделни случаи. 

 Възникване на трудово правоотношение. Трудовото право до голяма 

степен попада в обхвата на националните компетенции, като се допълва от 

минималните социални стандарти и съдебната практика на ЕС. Държавите 

членки по желание могат да вземат предвид критерии, като отношение на 

подчинение на платформата, естество на работата и възнаграждение, когато 

решават дали някой може да бъде считан за наето от дадена платформа лице. 

 Данъци.  Доставчиците на услуги и платформите в контекста на 

икономиката на споделянето трябва да плащат данъци като всички други 

участници в нея. Става дума за данък общ доход, данък върху корпоративните 

приходи и данък добавена стойност. Държавите членки се насърчават да 

продължат да опростяват и поясняват прилагането на данъчните правила в 

условията на икономика на споделянето. В икономиката на споделянето 

платформите трябва да сътрудничат в пълна степен на националните органи за 

регистриране на икономическата активност и улесняване на събирането на 

данъци. 

В Съобщението се приканват страните членки да преразгледат и, когато е уместно, 

да променят съществуващото законодателство в съответствие с тези насоки. 

Комисията ще следи бързо променящата се регулаторна среда, както и развитията в 

сферата на бизнеса и икономиката. Тя ще следи тенденциите във връзка с цените и 

качеството на услугите и ще открива евентуални пречки и проблеми, произтичащи 

от различаващи се национални разпоредби или регулаторни пропуски.  

 

 

Коментар и критика от гледна точка на синдикатите 

Според редица коментатори, Съобщението на ЕК относно "Европейска програма за 

споделената икономика" е голяма победа за платформите на споделената 

икономика. То представлява само едни необвързващи насоки, благоприятстващи 

леко регулиране на компаниите в споделената икономика, които са под строг 

контрол в много страни във и извън Европа. 

ЕК препоръча пасивен и минималистичен подход към регулирането на съвместната 

икономика. ЕК дори насърчава либерализацията на регулирането на традиционните 

предприятия, за да се преодолеят ненужни, неоправдани и непропорционални 

изисквания. Между редовете може да се почувстват критики на "репресивното" и 

забранителното регулиране на някои форми на споделена икономика, приети в 

някои страни - според Съобщението, "Абсолютната забрана трябва да бъде само 

крайна мярка." 

Голяма победа за компании от типа на Uber и Airbnb, опериращи в икономиката по 

заявка е, че в Съобщението на ЕК се предполага, че те не се нуждаят от 

разрешителни, за да работят и не е задължително да класифицират работници си 
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като работниците и служителите. Те са считани за свободно практикуващи, 

независими изпълнители и самостоятелно заети лица (които нямат много трудови, 

социалните права и права, свързани със заетостта). (Това е много важен въпрос за 

синдикатите).  

Uber твърди, че е технологична компания и че единствената й функция е да свърже 

шофьори и пътници. Това работи добре за компанията - тя може да започне да 

функционира в нови пазари лесно и не трябва да се занимава със законите, 

регулиращи отношението  работник - работодател и свързаните с тях отговорности и 

задължения. Без отношения работодател-работник, Uber не е длъжен да плаща за 

социално осигуряване, осигуряване за безработица и обезщетение на работника и 

други разходи за пробег. 

Philippe Pochet, генерален директор ETUI, е прав, когато казва, че заглавието на 

този документ (съобщението на ЕК) е силно подвеждащо, тъй като не признава 

важното разграничение между две коренно различни концепции. От една страна, 

има платформен капитализъм, който предвижда печалби за малцината 

щастливци, като Google, Apple, Facebook и Amazon. Такова нещо като "споделен 

капитализъм" просто не съществува, както се вижда от съдебните производства 

срещу тези компании, водени от самата Комисия за нелоялни конкуренция и 

фискални практики. От друга страна, е истинската споделена икономика на 

общите блага, включително такива примери, като Wikipedia и Linux. Според него, 

без тази основна разлика, е невъзможно да се осигури адекватен отговор на 

предизвикателствата, пред които тези явления ни изправят днес. 

 

 

 

10 юни 2016 r. Европейската комисия представи Нова 

европейска програма за умения: да работим заедно 

за укрепване на човешкия капитал, пригодността за 

заетост и конкурентоспособността  

Комисията прие нова и цялостна европейска програма за умения.
73

 Целта е да 

се направи така, че хората да развиват широк набор от умения от ранна 

възраст, и да се възползваме в максимална степен от човешкия капитал на 
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Европа, с което в крайна сметка ще се стимулират пригодността за заетост, 

конкурентоспособността и растежът в Европа. 

Контекст 

Европейската програма за умения беше обявена в работната програма на 

Комисията за 2016 г. Тя ще подпомага за постигането на социално сближаване във 

възходяща посока и ще допринася за изпълнението на първия политически 

приоритет на Европейската комисия — „Нови стимули за работните места, растежа 

и инвестициите“, като предлага решения на три неотложни предизвикателства пред 

съвременните икономики: липсата на подходящи умения, за да се удовлетворят 

нуждите на пазара на труда, недостатъчната прозрачност на уменията и 

квалификациите и трудностите за прогнозиране и предвиждане на потребностите 

от умения. 

С Новата европейска програма за умения държавите членки и заинтересованите 

страни се призовават да подобрят качеството на уменията и тяхната приложимост 

на пазара на труда. Проучвания сочат, че на 70 милиона европейци липсват 

адекватни умения за четене и писане, а дори още по-голям брой имат слаби умения 

в областта на цифровите технологии и ниска математическа грамотност. Това ги 

излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. От друга страна, 

голям брой европейци, особено висококвалифицираните млади хора, работят на 

позиции, които не отговарят на техните заложби и стремежи. В същото време 40 % 

от европейските работодатели твърдят, че не достигат хора с нужните умения, за да 

се разрастват предприятията и да има иновации. И на последно място, твърде малко 

хора имат предприемаческата нагласа и компетентности, които да им позволят да 

започнат собствен бизнес и да се приспособяват към променящите се изисквания на 

пазара на труда. 

Ето защо повишаването на равнищата на уменията, насърчаването на 

общополезните умения и намирането на начини за по-точно предвиждане на 

потребностите на трудовия пазар, включително въз основа на диалог със 

стопанския сектор, са от съществено значение за подобряването на перспективите 

на хората в живота, за подпомагането на справедлив, приобщаващ и устойчив 

растеж и за това обществата ни да са сплотени. 

За да спомогне за справяне с предизвикателствата по отношение на уменията, 

Комисията ще инициира 10 действия, с които ще се разгледат тези въпроси, като 

ще се хвърли по-голяма светлина върху уменията и ще се подобри тяхното 

признаване на местно и национално равнище и на равнището на ЕС — от 

училищата и университетите до пазара на труда. 

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, 

Валдис Домбровскис заяви: „Милиони хора в ЕС понастоящем нямат работа, 

затова трябва да направим всичко възможно, за да им помогнем да придобият 

нужните умения за развиващия се пазар на труда. В днешния план за действие в 

10 точки се определят областите, в които ЕС може да помогне за подобряване на 

ситуацията, като се започне с по-доброто трансгранично признаване на 

професионалните квалификации в ЕС и се стигне до „гаранцията за уменията“, 

която помага на лицата в зряла възраст с ограничени умения да придобият 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
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основна езикова и математическа грамотност и умения в областта на 

цифровите технологии.“     

Заместник-председателят, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и 

конкурентоспособността, Юрки Катайнен добави:„В днешния бързо променящ се 

свят трябва да инвестираме в най-голямото богатство на Европа — хората. Те 

се нуждаят от широк набор от умения, за да реализират потенциала си както в 

качеството си на активни граждани, така и на работното си място. Уменията 

са от съществено значение за благоденствието, заетостта, растежа и 

устойчивото благосъстояние. Новата ни програма за умения има за цел да 

гарантира едновременно, че никой не е оставен без подкрепа и че Европа 

насърчава развиването на високи умения, които способстват за 

конкурентоспособността и иновациите.“ 

Комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата 

мобилност Мариан Тейсен заяви: „Трябва да инвестираме повече в уменията в 

Европа. Най-конкурентоспособните страни в ЕС и в света са тези, които 

инвестират най-много в уменията, а за 70 милиона европейци има риск да 

изостанат по този път. По-масивното инвестиране в уменията е от ключово 

значение за увеличаване на конкурентоспособността и стимулиране на растежа. 

И най-важното, това е от решаващо значение, за да могат хората да реализират 

своите професионални мечти и цели и да разгърнат в пълна степен своя 

потенциал. Приканвам държавите членки, социалните партньори и 

предприятията да работят заедно с нас, за да пожъне успех предлаганата Нова 

европейска програма за умения.“ 

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта 

Тибор Наврачич заяви: „Възприемането на дългосрочен подход ще бъде от 

съществено значение за успеха на програмата за умения. Освен че трябва да 

преодолеем съществуващите несъответствия между търсените и предлаганите 

умения, трябва да предотвратим появата на нов недостиг на умения в бъдеще. 

Ето защо съм доволен, че програмата за умения определя понятието 

„умения“ широко и цели насърчаването на целия набор от общополезни умения, 

които помагат на хората да успеят в нашите динамични икономики и да станат 

граждани с позиции, които водят независим и пълноценен живот.“ 

По-конкретно, Комисията предлага 10 действия, по които да се работи през 

следващите две години, благодарение на които хората в Европа могат да 

придобият по-добри умения. На някои от тях ще бъде даден старт днес: 

 Гаранция за уменията, която помага на лицата в зряла възраст с 

ограничени умения да придобият минимално ниво на езикова и математическа 

грамотност и умения в областта на цифровите технологии и да се доближат до 

придобиването на средно образование. 

 Преразглеждане на Европейската квалификационна рамка за по-добро 

разбиране на квалификациите и по-добро използване на наличните умения на 

европейския пазар на труда. 
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 „Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите 

технологии“, която събира заедно държавите членки и заинтересованите страни 

от сферите на образованието, заетостта и промишлеността с цел да се създаде 

голям резерв от таланти в областта на цифровите технологии и да се гарантира, 

че хората, както и работната сила в Европа имат подходящи умения в областта на 

цифровите технологии. 

 „Подробен план за действие за секторно сътрудничество във връзка с 

уменията“ за по-добро събиране на данни за нуждите от умения и преодоляване 

на недостига на умения в конкретни икономически сектори. 

Други действия ще започнат да се изпълняват по-късно тази година и през 

2017 г.: 

 „Инструмент за съставяне на профил на уменията за гражданите на 

трети държави“, за да се подпомогне ранното идентифициране и съставяне на 

профил на уменията и квалификациите на търсещите убежище лица, бежанците и 

другите мигранти. 

 Преразглеждане на рамката Европас, за да се предложат на хората по-

добри и по-лесни за употреба инструменти, с които да представят своите умения 

и да получават полезна информация в реално време за търсените умения и 

тенденциите при уменията, която да им помогне в избора на кариера и обучение. 

 Превръщане на професионалното образование и обучение (ПОО) в 

първи избор, като се обогатяват възможностите на учащите се в областта на 

ПОО да започнат обучение в процеса на работа и се насърчава по-голяма 

видимост на добрите резултати на пазара на труда на професионалното 

образование и обучение. 

 Преразглеждане на Препоръката относно ключовите компетентности, 

за да се помогне на повече хора да придобият основния набор от умения, 

необходими, за да се работи и живее в 21
-ви

 век, със специален акцент върху 

насърчаването на предприемаческите и ориентираните към иновациите нагласи и 

умения.  

 Инициатива за проследяване на дипломираните висшисти с оглед 

подобряване на информацията за тяхното развитие на пазара на труда. 

 Предложение за допълнителен анализ и обмен на най-добри практики за 

ефективни начини за решаване на проблема с изтичането на мозъци.  

Съобщение „Нова европейска програма за умения: съвместни усилия за укрепване 

на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ 

 

Защо Европа се нуждае от Нова програма за умения? 

В условията на динамична глобална икономика уменията до голяма степен ще 

определят нашата конкурентоспособност и капацитета ни за иновации. Те също 

така са и притегателен фактор за инвестиции и катализатор за създаване на работни 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15621&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15621&langId=en
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места и растеж. Ето защо бъдещото благоденствие на Европа зависи от 

оптималното използване на човешкия капитал. 

Около 70 милиона европейци[1] нямат достатъчни умения за четене и писане и 

математическа грамотност, а на 40 % от населението на ЕС липсват достатъчни 

умения в областта на цифровите технологии. Това ги излага на висок риск от 

безработица, бедност и социално изключване. 

От друга страна, 40 % от европейските работодатели твърдят, че не достигат хора с 

нужните умения, за да се разрастват предприятията и да има иновации[2]. В същото 

време, много други, особено висококвалифицираните млади хора, работят на 

позиции, които не отговарят на техните заложби и стремежи. 

Новата европейска програма за умения има за цел да подобри преподаването на 

умения и тяхното признаване — от основните до по-високите умения, както и 

общополезните и гражданските умения — и в крайна сметка да повиши 

пригодността за заетост. Тя също така има за цел да гарантира едновременно, че 

никой не е оставен без подкрепа и че Европа насърчава развиването на високи 

умения, които способстват за конкурентоспособността и иновациите. Следователно 

програмата допринася за изпълнението на първия политически приоритет на 

Европейската комисия — „Нови стимули за работните места, растежа и 

инвестициите“.  

Новата европейска програма за умения  - основни промени 

С новата европейска програма за умения се поставя началото на редица действия, 

за да могат хората в Европейския съюз да имат достъп до правилното обучение, 

подходящите умения и подходящата подкрепа. Тя ще има за цел по-доброто 

използване на наличните умения, както и това хората да се сдобият с нови 

необходими умения, за да им се помогне да си намерят качествени работни места и 

да подобрят перспективите си в живота. Комисията приканва държавите членки, 

социалните партньори, стопанския сектор и останалите заинтересовани страни да 

работят заедно за: 

 по-добро качеството и по-подходяща насоченост на придобиването на 

умения; 

 повече видимост и съпоставимост на уменията; 

 по-добро събиране на данни и информиране относно уменията за едно по-

добро професионално ориентиране.  

Новата  гаранция за уменията 

За намаляване на големия брой лица в активна възраст в Европа, които са с 

ограничени умения, Комисията предлага въвеждането на гаранция за уменията в 

сътрудничество със социалните партньори и доставчиците на услуги за 

образование и обучение. Целта на гаранцията за уменията е да помага на хората да 

подобрят перспективите си за намиране и запазване на добри работни места и 

поддържане на добро качество на живот. Чрез гаранцията следва да се помогне на 

лицата в активна възраст с ограничени умения да придобият минимално ниво на 

езикова и математическа грамотност и умения в областта на цифровите технологии, 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn2
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
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и когато е възможно, по-широк набор от умения, които им позволяват да завършат 

средно или еквивалентно на него образование. Гаранцията за уменията следва да 

бъде достъпна както за работещите, така и за тези, които не работят, но не попадат 

в обхвата на гаранцията за младежта, и да се прилага от държавите членки в 

съответствие с националните особености. 

Чрез гаранцията за уменията на лицата в активна възраст, които нямат средно 

образование, ще се осигури: 

 на първо място, оценка на уменията, която им дава възможност да 

установят какви са техните умения и в каква посока следва да ги повишат; 

 на второ място, персонализирана възможност за учене, адаптирана към 

специфичните нужди на конкретното лице и на местните пазари на труда; и 

 на трето място, възможности за валидиране и признаване на придобитите 

от тях умения.  

Преразглеждане на рамката относно ключовите компетентности 

Комисията ще предложи на държавите членки да преразгледат Препоръката от 

2006 г. относно ключовите компетентности, за да бъде съобразена тя с 

икономическите и социалните трансформации, настъпили през последните десет 

години. 

С преразглеждането ще се спомогне допълнително за постигането на общо 

разбиране по основен набор от ключови компетентности, необходими, за да се 

работи и живее в 21-ви век, и ще се насърчи въвеждането им в образователните и 

обучителните програми и националните стратегии за умения. То ще способства 

също така за по-добро описване, развиване, оценяване, валидиране и съпоставяне 

на ключовите компетентности и свързаните с тях умения в контекста на 

формалното, неформалното и самостоятелното учене. Специално внимание ще се 

обърне на предприемаческите умения (които спомагат за повече креативност, 

инициативност, предприемчивост и новаторство), включително на насърчаването 

на политики, които дават на всички млади хора възможността да придобият 

практически предприемачески опит, преди да напуснат училище. Междувременно 

Комисията е разработила две специални рамки, с които да се осигури едно общо 

разбиране и да се насърчават компетентностите на гражданите в областта на 

цифровите технологии (DigComp), както и техните предприемачески умения 

(EntreComp).  

Инициатива за проследяване на професионалната реализация на 

дипломираните висшисти 

За да помогне на студентите и образователните институции да оценят доколко е 

подходяща насочеността на предлаганото обучение, през 2017 г. Комисията ще 

предложи инициатива за проследяване на реализацията на дипломираните 

висшисти, за да се подобри информацията за тяхното развитие на пазара на труда. 

Обратната информация от и за висшистите относно тяхното работно място и 

кариера действително е много ценна за университетите, за другите висши учебни 

заведения и за управляващите. Тя показва каква работа са намерили висшистите, 

предоставя данни относно тенденциите на пазара на труда и дава обратна 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://ec.europa.eu/jrc/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/entrecomp
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информация относно силните и слабите страни на програмите за обучение. Тя също 

така е част от информацията и насоките, с които бъдещите студенти и техните 

семейства следва да разполагат, преди студентите да направят своя избор на 

специалност. Този вид информация се събира в някои, но не и във всички държави 

членки, и то по различни начини. Тази инициатива ще засили сътрудничеството в 

рамките на ЕС с цел предоставянето на по-пълна и по-съпоставима информация за 

това какво работят висшистите, колко лесно си намират работа и как използват 

своите умения и знания. 

„Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии“, 

заложена в програмата за умения и развитието на уменията в областта на 

цифровите технологии 

Всички действия по Новата програма за умения интегрират и дават приоритет на 

цифровите умения (от базисните до високите умения) в политиките на всички 

равнища. Тази инициатива се основава на съществуващата Широка коалиция за 

работни места в сферата на цифровите технологии. В нея държавите членки се 

призовават да обменят най-добри практики, да разработват всеобхватни стратегии 

за цифровите умения със залагане на конкретни цели, както и да интегрират 

цифровите умения на всички равнища на образование и обучение. Инициативата 

също така предоставя засилена подкрепа за националните коалиции, свързващи 

публичните органи, предприятията, сектора на образованието и обучението и 

заинтересованите страни на пазара на труда, включително социалните партньори. 

Коалицията ще допринесе за създаването на голям резерв от таланти в областта на 

цифровите технологии и ще допринесе за това хората в Европа да имат подходящи 

компетентности в областта на цифровите технологии. 

Преразглеждане  на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) 

Предстоящото преразглеждане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) ще 

улесни сравняването на квалификации между отделните държави и ще помогне на 

учащите се, работещите и работодателите да разберат по-добре какви са знанията и 

способностите на даден кандидат за работа. Преразгледаната ЕКР ще улесни също 

така сравняването и разбирането на квалификациите на гражданите на трети 

държави. 

 „Инструментът за съставяне на профил на уменията за гражданите на трети 

държави“ - в помощ на мигрантите 

Ранното установяване на това какви умения имат мигрантите може да спомогне за 

по-правилното определяне на първите стъпки, които са необходими за ефективното 

им интегриране в обществата и пазарите на труда в ЕС. „Инструментът за 

съставяне на профил на уменията за гражданите на трети държави“ спомага за 

ранното съставяне на профил на уменията и квалификациите на търсещите 

убежище, бежанците и други мигранти, както и за оценяването на тези умения и 

квалификации от страна на службите за оказване на подкрепа, които работят с тях 

непосредствено след пристигането им. 

Комисията също така ще подкрепя обучението на служителите в центровете за 

приемане, за да спомогне за ускоряването на процедурите за признаване, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/grand-coalition-digital-jobs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/grand-coalition-digital-jobs
http://ec.europa.eu/ploteus/en
https://ec.europa.eu/ploteus/
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включително чрез обмена на най-добри практики и предоставянето на информация 

относно прозрачността и признаването на квалификациите. 

Новопристигналите мигранти и бежанци ще имат достъп до езиково обучение 

онлайн чрез езикова подкрепа онлайн по програмата „Еразъм+“. Около 100 000 

бежанци ще имат възможност да се възползват от езикови курсове онлайн за 

период от 3 години. 

Новият  Европас и изборът на кариера и обучение 

Новият Европас ще предлага по-широк набор от инструменти и услуги чрез лесен 

за ползване онлайн инструмент, който ще улеснява хората в избора им на кариера и 

обучение. Европас ще предоставя инструменти, като например инструмент за 

съставяне на автобиография, с който се документират уменията и квалификациите, 

безплатни инструменти за самооценка и информация за уменията и 

квалификациите в цяла Европа. 

Като се използват данните от Панорамата на уменията, Европас ще бъде подсилен 

посредством обхождане на интернет страници и анализ на големи информационни 

масиви, за да се помогне в избора на кариера и обучение с точна информация в 

реално време. 

Подробният план за действие за секторно сътрудничество 

„Подробният план за действие за секторно сътрудничество във връзка с 

уменията“ е инициатива за постигане на по-добро съответствие между търсените и 

предлаганите умения в конкретни сектори. С него ще се подкрепи създаването на 

секторни партньорства във връзка с уменията в сферата на промишлеността и 

услугите и ще се анализират секторните стратегии за следващите 5—10 години, за 

да се идентифицират необходимите умения и да се разработят конкретни решения, 

като например съвместно разработване на повече и по-добри възможности за ПОО, 

партньорства между бизнеса, образователния сектор и научната общност и 

насърчаване на споразумения за признаване на секторните квалификации и 

сертификати. 

Подробният план за действие ще спомогне за мобилизирането и координацията 

между ключови участници от икономическия сектор, ще стимулира частните 

инвестиции и ще насърчи по-стратегическото използване на програмите за 

финансиране на ЕС и държавите членки. 

Подробният план ще бъде подкрепен с налично финансиране на ЕС и първоначално 

ще бъде въведен пилотно, въз основа на заявения интерес, в 6 сектора: 

автомобилната промишленост, отбраната, морските технологии, космическия 

сектор, текстилната промишленост и туризма. На следващ етап ще бъде направена 

оценка на допълнителни сектори (например сектора на строителството, 

стоманодобивния сектор, здравеопазването, „зелените“ технологии и енергията от 

възобновяеми източници).  Пилотните сектори са определени въз основа на 

проведения диалог с конкретни промишлени отрасли, събраните данни за 

недостига на умения в съответните сектори и тяхното потенциално въздействие 

върху създаването на работни места, растежа, иновациите и 

конкурентоспособността, и като се вземат предвид силният политически 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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ангажимент и ангажираността на заинтересованите страни на равнището на ЕС и на 

национално равнище. 

Програмата за умения и качеството и привлекателността на професионалното 

образование и обучение (ПОО) 

За да се помогне на учащите се в областта на ПОО да имат по-голям досег с 

работната среда, Комисията ще разработи набор от помощни услуги за улесняване 

на обмена на знания, контактите в мрежа и сътрудничеството във връзка с 

чиракуването в рамките на Европейския алианс за професионална подготовка, като 

използва отличния опит от взаимодействието с участниците на пазара на труда.  По 

линия на Пакта за младежта, на който беше дадено начало неотдавна, ще се 

осигурят 100 000 нови възможности за чиракуване, стаж или работни места на 

базисно ниво, и ще се изградят 10 000 партньорства между бизнеса и сектора на 

образованието. За да представи професионалното образование като първокласен 

избор, в тясно сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни Комисията ще 

проведе първата европейска седмица на уменията в областта на ПОО през 

декември 2016 г. и ще представи предложения за подобряване на наличността на 

данни относно резултатите от ПОО на пазара на труда. Ще се търси също така 

повишаване на качеството на ПОО чрез подкрепа за въвеждането на механизми за 

осигуряване на качеството на равнището на институциите, предоставящи ПОО. 

Консултации със социалните партньори 

Бяха организирани редица целенасочени консултации със заинтересованите страни, 

за да се обсъдят приложното поле и приоритетите на програмата на ЕС за умения. 

Социалните партньори, европейските организации на гражданското общество, 

националните публични служби по заетостта, управляващите органи на 

Европейския социален фонд, мрежите за политиката в тази област (ЕКР, Европас, 

Euroguidance), европейските градове, доставчиците на услуги за образование и 

обучение и отговарящите за политиката в областта на образованието и обучението 

на национално равнище изразиха възгледите си по предложената програма за 

умения.  

Ролята  на Комисията 

Макар съдържанието на учебния материал и организацията на образователните 

системи и системите за обучение да попада в сферата на компетентност на 

държавите членки, все пак са необходими действия на равнище ЕС. Държавите 

членки действително се сблъскват със сходни предизвикателства и възможности, 

като например несъответствията между уменията и изискванията на пазара на 

труда, недостига на умения и недостатъчната мобилност на работещите, 

потребностите в областта на цифровите технологии, застаряването на работната 

сила, „изтичането на мозъци“ и миграционните потоци. 

Ето защо Комисията ще има координираща роля чрез общи инициативи, рамки и 

насоки и ще осигури подкрепа чрез обмен на експертен опит и добри практики.  

Разходи  за държавите членки и финансова подкрепа от ЕС 

Основно чрез европейските инвестиционни и структурни фондове — Европейския 

социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — ще се 
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осигурят над 30 млрд. евро в подкрепа на развитието на уменията през текущия 

период 2014—2020 г. ЕСФ може да подкрепя изпълнението на национално 

равнище с до 79 млрд. евро, които са предназначени за приоритетите в областта на 

образованието, обучението и ученето през целия живот, социалното приобщаване и 

заетостта. Първоначална оценка на оперативните програми по ЕСФ показва, че 

само по приоритета за образование и обучение държавите членки се стремят да 

достигнат с мерките си над 8 милиона души с ограничени умения. 

Програмата „Еразъм+“ също подкрепя развитието на уменията в сферата на 

образованието и обучението с близо 15 млрд. евро. Други фондове, като фонда 

„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и „Хоризонт 2020“, отговарят на 

целите на програмата. Следва да се експлоатира в пълна степен и потенциалът на 

ЕИБ и други финансови участници и продукти, включително на Европейския фонд 

за стратегически инвестиции, за да се насърчат инвестициите на частния сектор в 

развитието на уменията. 

Разходите за прилагане на гаранцията за уменията ще се различават в отделните 

държави в зависимост от няколко фактора: делът на лицата с ограничени умения от 

пълнолетното население, мащабите на недостига на умения в тази група, 

националната политика, избрана за прилагането на програмата, и обхватът на 

съществуващите разпоредби и инфраструктура. 

Цената за обществото, ако не инвестираме повече и по-добре в уменията 

Всяка една инвестиция в уменията би имала значителна положителна нетна 

възвращаемост. Прогнозите на Европейския център за развитие на 

професионалното обучение (Cedefop) сочат, че ръст при уменията на средно 

равнище на пълнолетното население с един процентен пункт би могъл да увеличи 

темповете на ръст на БВП на глава от населението с 0,99 процентни пункта. 

Съгласно последните налични прогнози на Cedefop за уменията, ако не се 

предприемат допълнителни действия, делът на лицата с ограничени умения от 

пълнолетното население в трудоспособна възраст в ЕС ще бъде 18,6 % през 2020 г. 

и 16,6 % през 2025 г. 

Следващи стъпки: срокове за изпълнение на действията в Новата програма за 

умения 

Действие Срок 

По-добро качество и по-подходяща насоченост на уменията 

Укрепване на 

основите: основни 

умения 

Предложение на Комисията за препоръка на 

Съвета относно създаването на гаранция за 

уменията (вж. COM(2016) 382) 
юни 2016 г. 

Изграждане на 

устойчивост: 

ключови 

компетентности и 

по-високи, по-

комплексни умения 

Предложение на Комисията за 

преразглеждане на ключовите компетентности 

за учене през целия живот — със специален 

акцент върху насърчаването на 

предприемаческото мислене — и на 

съпътстващите ги европейски референтни рамки 

4 тримесечие на 

2017 г. 

Превръщане на ПОО Предложения на Комисията в подкрепа на 2 тримесечие на 

http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/data-visualisations
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в предпочитан избор модернизацията на ПОО, като например 

евентуално преразглеждане на Европейската 

референтна рамка за осигуряване на качество в 

професионалното образование и обучение 

(EQAVET) и Европейската система за кредити в 

професионалното образование и обучение 

(ECVET) 

2017 г. 

Да заложим на 

мрежата: акцент 

върху уменията в 

областта на 

цифровите 

технологии 

Стартиране на Коалицията за умения и 

работни места в областта на цифровите 

технологии 
края на 2016 г. 

Повече видимост и съпоставимост на уменията и квалификациите 

По-голяма 

прозрачност и 

съпоставимост на 

квалификациите 

Предложение на Комисията за 

преразглеждане на Европейската 

квалификационна рамка (вж. реф. док. 

COM(2016) 383) 

юни 2016 г. 

Ранно съставяне на 

профил на уменията 

и квалификациите на 

мигрантите 

Въвеждане на Инструмент за съставяне на 

профил на уменията за гражданите на трети 

държави, за да се подпомогне ранното изготвяне 

на профил и документирането на уменията на 

търсещите убежище лица, бежанците и другите 

мигранти 

юни 2016 г. 

Усъвършенстване на събирането на данни за нуждите от умения, документиране и 

информиран избор на професия 

По-добро събиране 

на данни и 

информиране 

относно уменията за 

едно по-добро 

професионално 

ориентиране 

Предложение на Комисията за 

преразглеждане на рамката Европас за 

предоставянето на по-добри услуги във връзка с 

уменията и квалификациите 

3 тримесечие на 

2016 г. 

По-добро събиране 

на данни и 

информиране 

относно уменията за 

едно по-добро 

професионално 

ориентиране 

Допълнителен анализ и обмен на най-добри 

практики за справяне с „изтичането на мозъци“ 
края на 2016 г. 

По-добро събиране 

на данни за нуждите 

от умения в 

секторите на 

икономиката 

Даване на ход на Подробен план за действие 

за секторно сътрудничество във връзка с 

уменията 
юни 2016 г. 

По-добро разбиране Предложение на Комисията относно 2 тримесечие на 
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на реализацията на 

дипломираните 

висшисти 

инициатива за проследяване на дипломираните 

висшисти 
2017 г. 

  

 

 

 

 


