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ВКЛЮЧВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ЕВРОПЕЙСКОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ1  
 

Работната програма на Европейските социални партньори за периода 2012-
2014 г. подчерта необходимостта  от анализ на ефекта на процесите на 
Европейското икономическо управление върху социалния диалог на европейско 
и национално ниво. Целта е да се изведе общ възглед за това, какви ще са 
последствията от текущия дебат за Европейското икономическо управление 
върху социалния диалог на европейско и национално ниво, с оглед на което да 
се разработят и възможни препоръки на съответните равнища.  

Европейските социални партньори разглеждат обновяването и засилването на 
икономическото управление като възможност за справяне с 
предизвикателствата пред Европа. Те искат да предложат конкретни решения 
за насърчаване на растежа и работните места. Възстановяването на 
европейските икономики изисква приноса и  ангажираността на всички 
социални партньори. 

Европейският съвет е водещ по отношение на работата, свързана с бъдещето 
на Икономическия и паричния съюз (ИПС) и ще изследва въпросите, свързани с 
координирането на икономическите политики с оглед стимулиране на 
конкурентоспособността, растежа и работните места. Заключенията на 
Европейския съвет от 28 юни 2013 г. се отнасят до необходимостта да се засили 
социалното измерение на ИПС, особено чрез по-добра координация и 
мониторинг на заетостта, социалните политики и социалния диалог.  

Председателят на Европейския съвет, в близко сътрудничество с Председателя 
на Комисията, ще предложи в следващите месеци възможни мерки и обвързан 
със срокове план по редица въпроси, включително по „социалното измерение 
на ИПС, в т.ч. и социалния диалог“. 

През 1991 г. Европейските социални партньори определиха ролята, която 
трябва да играят в контекста на Европейската социална политика. След 22 
години и в условията на разширяване и задълбочаване на Европейския съюз, те 
смятат, че е дошъл подходящият момент да оценят как могат да подкрепят 
също и икономическото развитие и благополучие в рамките на обновеното 
европейско икономическо управление.  

Чрез тази декларация, представяща взаимно договорените позиции на 

Европейските социални партньори, ние - BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP и 

ЕКП (както и на комитетът за връзка EUROCADRES/CEC) разработихме виждането 
си за  нашето бъдещо участие в развиващите се процеси на Европейско 

икономическо управление, като изведохме редица препоръки.  

Възможно е да възникнат нови събития, спрямо които Европейските социални 
партньори да разгледат своето участие и да допълнят настоящата декларация. 

 

                                            
1
 Декларацията е приета на 21.10. 2013 г. 
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Европейските социални партньори изведоха следните 10 принципа, които 
трябва да насочват тяхното участие в Европейското икономическо 
управление: 

 

1. Европейските социални партньори подкрепят член 3  от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС), който поставя целта да се работи за високо 

конкурентна социална пазарна икономика и член 9 на Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), според който „При 
определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът 
взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен 
на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата 

срещу социалното изключване, както и постигането на високо равнище на 

образование, обучение и опазване на човешкото здраве.“ 

2. Социалният диалог и добре развитите индустриални отношения на 
всички нива са ключови елементи от Европейския социален модел и 

демократичното управление. Във връзка с това от съществено значение е 

участието на социалните партньори в икономическите политики и в 

политиката по заетостта.  

3. Членове 151-152 от ДФЕС изискват, наред с другото, ЕС да улеснява 

социалния диалог, зачитайки автономността на социалните партньори. 

4. Решението за това как да се организира договарянето на заплатите е от 
национална компетенция. Договарянето на заплатите е организирано на 
различни нива в Европейските страни в съответствие с различните 
традиции на индустриалните отношения. Член 153.5 от ДФЕС, отнасящ 

се до социалните политики постановява, че въпросите на заплащането 

са извън обсега на компетенциите на ЕС. Това трябва да бъде отчетено 

от европейските институции, от Европейските социални партньори и 
националните правителства. 

5. Социалният диалог може да бъде движещата сила за успешни 

икономически и социални реформи. Социалните партньори могат да 
повишат осведомеността относно последствията от икономическите и 
социалните изменения на социалните системи и трудовите пазари. Те 

могат също така да играят ключова роля за създаване на условия, които 

ще стимулират създаването на работни места, особено чрез улесняване 

на икономическото възстановяване, включването в пазара на труда и 

социалното включване. 

6. Социалното измерение на ИПС трябва да допринася за икономическия и 

социалния прогрес в ЕС. Това означава политиките да се разработват така, 

че да са благоприятни за икономическия и социалния прогрес. 

7. Включването на социалните партньори в изработването и изпълнението 

на политиките, засягащи директно или индиректно заетостта или 

трудовите пазари на различните етапи на Европейския семестър, е важно 

с оглед взимане под внимание на тяхната позиция. Консултациите със 
социалните партньори трябва да бъдат навременни и съдържателни, 

позволявайки да бъдат направени необходимите анализи и предложения в 
съответствие с процесите на вземане на решение.  
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8. Необходимо е да се организира прозрачен мониторинг на състоянието на 
заетостта и прогреса към целите на Европа 2020. Европейските социални 

партньори трябва да бъдат включени в определянето на съответните 

реперни (бенчмаркинг) индикатори. 

9. Не съществува необходимост от нови структури/ механизми за включване 

на социалните партньори в Европейското икономическо управление. 

Въпреки това, могат да бъдат постигнати подобрения чрез по-добро 

функциониране и координация, както и в някои случаи чрез адаптиране 

на съществуващите структури/ механизми по примера на предложенията в 

настоящата Декларация. 

10. Необходим е последователен процес на консултиране на националните 

и/или Европейските социални партньори от правителствата на 

национално ниво, и от Комисията/Съвета/Парламента на европейско 

ниво.  

 

Европейски семестър 

Европейските социални партньори признават необходимостта от процес на 

Европейското икономическо управление. Целта е да се подобри координацията 

на националните политики и реформите, като се осигури правилният баланс 

между икономическите, финансовите и социалните цели.  

Обхватът на консултациите на социалните партньори трябва да отразява 

десетте принципа в раздел 1.  

1. Годишен обзор на растежа: Европейските социални партньори 

приветстват предоставената им възможност да коментират през ноември 
2012 г. подготовката на аспектите, свързани с пазара на труда в проекта 

на Годишния обзор на растежа за 2013 г. Те подчертаха необходимостта 

от тези консултации и поискаха Комисията да приложи техните мнения 
към този обзор.  

2. Национални програми за реформи: Европейските социални партньори 

призоваха Комисията и Съвета да гарантират, че при съставянето на 

Националните програми за реформи (НПР) (включително и 

Националните планове по заетостта, националните правителства ще 

проведат балансирани и адекватни консултации с националните 

социални партньори и, че ще приложат техните мнения към НПР. 

3. Специфични препоръки за страните: Консултациите на социалните 

партньори по Специфичните препоръки за страните (СПС) трябва да се 

провеждат на два етапа: първо, на национално, а после и на европейско 
равнище. 

СПС са насочени към правителствата, но засягат също и социалните 
партньори. Оттук следва, че националните социални партньори трябва 

да бъдат консултирани своевременно в процеса на подготовката на СПС 

от Комисията.  

След националните консултации и базирайки се на мнението на своите 

организации - членове, Европейските социални партньори трябва също 



 6 

да имат възможността да коментират на европейско ниво цялостната 

насока на СПС. Това трябва да се стане чрез дискусии между 

Европейските социални партньори и съответните комитети на Съвета и на 

Комисията. Когато проектите на СПС се дискутират, но преди тяхното 

одобрение от Съвета, трябва да се организират координационни срещи 
между малки делегации на европейските и националните социални 

партньори и управителните групи на тези комитети.  

4. Процедура при макроикономически дисбаланси: националните 
социални партньори трябва да бъдат включени в процедурата при 
макроикономически дисбаланси с оглед на това да коментират 
задълбочените прегледи за различните държави.  

5. Индикатори на пазара на труда: важно е да се гарантира, че всеки нов 
набор от индикатори е в съответствие със съществуващите макро-
икономически индикатори и с целите на Европа 2020.  

Европейските и националните социални партньори досега не са 

консултирани по текущото развитие на набора от индикатори на пазара 

на труда от страна на EPSCO (Съвета по заетост, социална политика, 
здраве и потребителски въпроси) и  Главната дирекция по заетостта (DG 

Employment). В съответствие с духа на членове 153 и 154 от ДФЕС, 
Европейските социални партньори трябва да бъдат информирани за тези 
действия и да бъдат консултирани в този процес. 

 

Консултации със социалните партньори в процесите на икономическо 

управление чрез съществуващите структури/ механизми за би- и три-

партитен диалог 

Европейските социални партньори са убедени, че използването на 

съществуващите структури по предложения по-долу начин, включително, където 

е удачно и с някои подобрения от гл.т. на мисията и/или формата, ще 
способства за това те ефективно да допринесат за процесите на европейското 
икономическо управление: 

 

1. Комитет за социален диалог: Европейските социални партньори 

настояват в заседанията на Комитета за социален диалог, в частност тези, 

които обсъждат изпълнението на Стратегията Европа 2020, да участва 

Генералният директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и 

приобщаване“, а когато се разискват макроикономически аспекти – да 
участва Генералният директор на Главна дирекция „Икономически и 

финансови въпроси“. Други Главни дирекции също трябва да бъдат 
канени при съответния случай. 

С оглед по-доброто отчитане на бипартитната природа на Комитета за 

социален диалог трябва да се предвиди провеждането на сесия с 
участието само на работодателите и синдикатите преди трипартитните 

срещи за обмяна на мнения с Европейската комисия.  

Европейските социални партньори подчертават, че определянето на 
заплатите е и трябва да остане компетенция на националните социални 
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партньори на даденото ниво в съответствие с разнообразието на 
системите за индустриални отношения.  

Те ще организират специални бипартитни сесии на Комитета за социален 

диалог, за да разменят мнения по развитието на заетостта и пазара на 
труда в Европа.  

 

2. Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси (EPSCO)/ Комитет по заетостта (EMCO) 

Европейските социални партньори приветстват практиката да бъдат 
канени на срещата с „тройката”  на ЕС2 по време на неформалните 
Съвети на EPSCO и  утвърдилия се вече диалог с Комитета по заетостта 
и Комитета „Социална закрила“.  

За задълбочаване на тази обмяна на мнения е важно да се гарантира, че 
при покана на социалните партньори за представяне на своите позиции 
пред Комитета по заетостта и Комитет „Социална закрила“ дневният ред 
ще позволи провеждането на реална дискусия с тях. Нещо повече, 
трябва също да се предвиди  и поканването на Европейските социални 
партньори за участие във официалните срещи на EPSCO.  

 

3. Тристранната социална среща на високо равнище за растеж и 
заетост (Tripartite social summit for growth and employment)  

Европейските социални партньори ценят Тристранната социална среща 

на високо равнище за растеж и заетост, която позволява редовна обмяна 
на мнения по икономически и социални теми с европейските лидери. Този 

профил трябва да бъде надграден и неговата работа трябва да бъде 
подготвена във връзка с подготовката на Европейския съвет в 

съответствие с рамката на Комитета за  социален диалог.  

Европейските социални партньори приветстват факта, че трипартитните 
социални срещи на високо равнище са организирани в същия ден, когато 
се провежда Европейският съвет, тъй като така се осигурява участието на 
държавните глави и/или на правителствата на президентската тройка на 
ЕС.  

За надграждане на профила на работата на Трипартитната социална 
среща на върха Европейските социални партньори трябва да бъдат 
поканени в началото на следобедното пленарно заседание на 
Европейския съвет и да представят своите основни послания, изразени 
на Трипартитната социална среща на върха.   

4. Макро-икономически диалог: Социалните партньори ценят 

съществуването на макроикономическия диалог. Продължаващият 
ангажимент на европейските институции, включително и на Европейската 

централна банка (EЦБ), да участват в диалога на високо ниво, успоредно 

със социалните партньори и съответните министри от тройката на ЕС, е 
от съществено значение за подобряване на макроикономическия диалог. 

                                            
2
 Настоящето президентство и следващите две президентства на ЕС 
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Нещо повече, всички заинтересовани органи трябва да участват в 
срещите по макроикономическия диалог.  

Освен това, макроикономическият диалог е подходящият форум за 
консултиране на европейските и съответните национални социални 
партньори по процедурата на прекомерните макроикономически 
дисбаланси.  

Когато е необходимо, може да се има предвид предприемане на 
допълнителни действия за подобряване на диалога.  
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НОВОТО ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И 
НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ 
ЗА КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ3  

 

1. НАЧАЛОТО НА НОВОТО ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

Финансовата криза, породена в САЩ от високорисковия пазар и срива на Лемън 
Брадърс, се разпространи в повечето страни на Европейския съюз (ЕС) в 
периода между 2008 и 2009 г. Тя скоро прерасна в икономическа криза, а по-
късно в криза на държавния дълг, която разтърси цялата еврозона, довеждайки 
много от държавите членки на ЕС до ситуация, позната като „двойна рецесия” 
(double-dip recession), т.е. до един втори спад на икономическата активност след 
първата рецесия, официално завършила в средата на 2010 г. 

През втората половина на 2013 г. се забелязаха слаби признаци на 
икономически растеж, които породиха известен оптимизъм относно 
възстановяването от кризата. Но тези очаквания се оказаха преждевременни, 
тъй като икономическата активност в еврозоната отбеляза нов застой през 
второто тримесечие на 2014 г., дори спад в страни като Германия и Италия4. В 
този смисъл съществува нарастващо безпокойство, че ако продължи по-дълго 
това влошаване на икономическата ситуация може да доведе до нова рецесия в 
еврозоната (третата за пет години)5. 

Последиците от кризата върху пазара на труда - особено отнасящите се до 
загуба на работни места, повишаване нивата на безработица и обезсърчаване и 
оттегляне от пазара на труда - доведоха до съществено влошаване на 
условията на живот и труд на широки групи от населението в Европа. Това не 
само имаше неблагоприятни последици в микроикономически план върху 
хората и техните семейства, но доведе и до отслабване на общества, които са 
били стабилни преди, поради това, че перспективата за професионално 
израстване и подобряване на жизнения стандарт се превърна в изключение, а 
не в правило6.  

По отношение на политическите отговори, първите две години от кризата се 
характеризираха с координиране на усилията между страните на Г20, насочени 
към активно подпомагане на възстановяването, както и към осъществяване на 
реформите, необходими за укрепване на регулирането на финансовата система 
и увеличаване на кредитния поток към производствените предприятия. Въпреки 

                                            
3 Представеният материал е резюме на проект„GOCOBA”, в който участва ИССИ. Фернандо 

Роча. Новото европейско икономическо управление и неговото въздействие върху 
националните системи за колективно договаряне. Резюме, ноември 2014  

4 Eurostat newsrelease indicators 125/2014, публикувано на 14/8/2014 г. На разположение на 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu  (консултирано на 1 октомври 2014 г.). 

5
 Например, в един доклад на Международния валутен фонд (МВФ) се посочва, че „за 

еврозоната, рисковете, които произтичат от предвижданията за растежа може да се влошат. 
И по-специално, висок е рискът от продължителен бавен растеж и постоянно ниска 
инфлация. Ако този риск  се материализира, последиците от него ще засегнат цяла Европа”. 
IMF (2014) World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. IMF (стр.53). На 
разположение на http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/index.htm (консултирано на 10 
октомври 2014 г.). 

6
 Torres, R. (Coord.) (2012) Eurozone job crisis. Trends and policy responses. International Labour 

Organization. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/index.htm
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това, тези цели бяха отложени през 2010 г. от правителствата в ЕС в следствие 
на кризата с държавния дълг, в полза на други приоритети като 
рекапитализация на кредитните институции, провеждането на политики за 
строги икономии и бюджетна корекция и засилване на икономическото 
управление7. 

Дискусията относно икономическото управление беше на дневен ред от 
десетилетия, често във връзка c подновения интерес към една по-дълбока 
европейска интеграция, но политическият дебат обръщаше само спорадично 
внимание на този въпрос. Но нещата се промениха от началото на настоящата 
криза и този въпрос привлича вниманието на  учени, политици и социални 
партньори. Причината е, че кризата разтърси силно Европейския съюз, 
показвайки слабостите на неговата икономическа и парична архитектура, като 
например, липсата на икономическо правителство, способно да се справи с 
икономическия спад или ролята на Европейската централна банка8. 

Новото европейско икономическо управление (НЕИУ) възниква през 2010 г. c 
приемането на стратегията „Европа 2020”, която включва въвеждането на така 
наречения „Европейски семестър” като годишен цикъл на координация на 
европейската икономическа политика. Това беше и отправната точка за набор 
от инициативи и стандарти, разработени през следващите години, насочени към 
засилването на икономическото и бюджетно координиране в ЕС, като цяло, в 
частност  - за евро зоната,. 

Въпреки че не съществува единна дефиниция, НЕИУ може да се определи като 
нов начин за осъществяване на икономическата политика на европейско ниво 
(или в еврозоната) посредством автономна организация на взаимнозависими 
авторефлексивни участници. То съдържа нови форми и механизми за 
координиране на икономическата политика, както и нова институционална 
рамка. Накратко казано, то е създадено посредством сложен набор от 
инициативи, включващи: (a) нови инструменти, като процедура за 
макроикономически дисбаланс, спасителни механизми, Европейски семестър с 
годишен обзор на растежа на; (б) нови договори (Европейски фискален пакт, 
Eвропа 2020, пакт Eвро+); (в) нови и/или по-стриктни правила (правило 1/20 за 
намаляване на дълга, правило за разхода, минимално фискално усилие, повече 
санкции); и нова институционална рамка (по-голямо значение на Комисията и 
особено на ЕЦБ, на Tройката и Eврогрупата). 

В резултат на тази верига от събития само за три години концепциите за това 
какво трябва да направят ЕС и еврозоната, за да променят икономическото 
управление, драстично се промениха, както се промени и рамката за 
публичните действия на национално и европейско ниво 9. 

 

 

                                            
7
 Papadoulou, E., y Sakellaridis, G. (Eds.) (2012) The Political Economy of Public Debt and Austerity in the 

EU. Nissos Publications; Theodoropoulou, S., and Watt, A. (2011): Withdrawal symptoms: an 
assessment of the austerity packages in Europe. European Trade Union Institute. 

8
 Verdun, A. (2013) “The building of economic governance in the European Union”, Transfer 19 (1), 

стр. 23-55.  
9
 За по-подробен анализ, вижте: Degryse, Ch. (2012) The new EU Economic Governance. 

European Trade Union Institute (ETUI), WP 2012-14. 
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2. СПОРЕН ПРОЦЕС 

Процесът на проектиране и внедряване на Новото европейско икономическо 
управление е много спорен сред учени, политици и социални партньори10.  

Първата тема на дискусията е диагностициране на кризата. Разработването 
на засилено икономическо управление беше оправдано с три основни групи 
аргументи11. Два от тях са по-скоро на макро равнище и отразяват 
доминиращото възприятие на сегашната криза в ЕС, като криза на дълга и 
конкурентоспособността. Съгласно това, първо бе представен аргументът, че е 
крайно необходима една политика за строги икономии, за да се преодолее 
дълговата криза. Второ, смята се, че засилващите се икономически дисбаланси 
между така наречените държави „с излишък” и „с недостиг” в Европа са 
резултат от различното развитие на националната конкуренция, причинена 
главно от различните тенденции в разходите за работни заплати и разходите за 
труд на единица продукция. Основният политически извод, защитаван от 
европейските институции е, че липсата на гъвкавост при намаляване на 
заплатите представлява пречка за възстановяване на конкурентоспособността 
(и, следователно, заетостта), предимно в онези държави от еврозоната, които 
бяха натрупали външни дисбаланси още преди кризата.  

Третата група аргументи, насочени повече към микро ниво, си възвърнаха 
централната роля, предвид голямото увеличение на безработицата в много 
европейски държави. Тези аргументи се основават на традиционната 
неокласическа идея, че безработицата е преди всичко следствие от липсата на 
институционална гъвкавост на пазара на труда; в този смисъл, обичайната 
препоръка за решаването на този проблем e да се подкрепят структурни 
„реформи, насърчаващи заетостта”, насочени към увеличаване на гъвкавостта 
на институциите, регулиращи пазара на труда. 

Втората точка на дискусията за НЕИУ се отнася до неговата институционална 
форма и въпросите, които тя поставя към демокрацията. Фактът, че на 
Европейската комисия може да се даде право да се намесва в националните 
бюджети, създава проблем за демократичната легитимност. Освен това, силно 
се критикува практиката -  много важни решения да се приемат, без да се 
подлагат на обществено обсъждане или дискутиране в парламента, факт, който 
говори за „демократичен пропуск” при внедряването на новото управление12. 
Допълнително европейските синдикати  докладваха за рязко влошаване на 
тристранния социален диалог и заменянето му с едностранно управление на 
антикризисните политики.  

Последиците от тази ситуация са, че растящ брой европейски граждани 
възприемат националните си правителства не като техни представители, а като 
представители на други държави или на международни институции, 

                                            
10

 Degryse, Ch., y Pochet, Ph. (2011) “Worrying trends in the New European Governance”, в Natali, 
D.; и Vanhercke, B. (Eds.) (2012) Social Developments in the European Union 2012; Kowalsky, W. 
(2011):“Unions for a change of course in Europe. Unions and Europe- an imminent parting of the 
ways?”, in Kowalsky, W., and Scherrer, P. (2011) (Еd.) Trade unions for a change of course in 
Europe. ETUI. 

11
 Schulten, Th., and Müller, T. (2013) “A new European interventionism? The impact of the new 

European economic governance on wages and collective bargaining” in Natali, D. and Vanhercke, 
B. (Издател) Social developments in the European Union 2012. OSE and ETUI (стp. 185-186). 

12
 Dewitte, B. (2011) “The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability 

Mechanism”, European Policy Analysis, № 6. Swedish Institute for European Policy Studies. 
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организации или дори като частни субекти (като глобалните финансови 
участници)13. 

На трето място, съдържанието на приетите политики в рамките на НЕИУ 
беше оспорвано поради това, че е прекалено „ориентирано към строги 
ограничения”. Подходът на ЕС в борбата срещу икономическата, финансова и 
дългова криза се основаваше на действия по три линии: фискална 
консолидация, стабилизация на финансовия сектор и провеждане на дълбоки 
структурни реформи (съсредоточени главно на пазарите на труда). Този подход 
е отразен в приоритетите, определени в Годишния обзор на растежа и в 
специфичните политически препоръки, отправени от Европейската комисия към 
всяка една държава членка14.  

Сравнителният анализ показва ясно, че от практическа гледна точка общите 
насоки на европейската икономическа политика се основават на две 
предварителни условия за „реформи и съкращения”15. Тази мания за 
конкурентоспособност на разходите не допринесе много за подпомагане на 
устойчивото икономическо възстановяване. Обратно, все по-широко се приема 
от икономисти и международни институции, че внедряването на планове за 
строги ограничения по съгласуван начин и с изключително бърз темп в Европа е 
задълбочило проблемите с дълга и растежа на страните с дефицит, 
допринасяйки за силното увеличаване на безработицата16.  

На четвърто място, другата дискусионна тема се отнася до въздействието на 
новото европейско икономическо управление върху системите за 
колективно договаряне. Сравнителният анализ показва, че осъществените от 
европейските правителства реформи в сферата на трудовото право в рамките 
на новия наднационален интервенционализъм, прокарван от НЕИУ, измениха 
съществено контекста на колективното договаряне в ЕС (най-вече в южните 
държави). Предприетите мерки обхващат не само резултатите от договарянето, 
упражнявайки пряк натиск върху заплатите, но също така и процедурите за 
договаряне, насърчавайки по-голяма гъвкавост на механизмите за формиране 
на заплатите17.  

По-специално, възможно е да се определи една ясна политическа цел за много 
европейски правителства: насърчаване на децентрализацията на колективното 
трудово договаряне. Със сигурност това не е ново явление, но в контекста на 
настоящата криза в много периферни страни на Европейския съюз бяха  

                                            
13

 Streek, W. (2014) Buying time. The delayed crisis of democratic capitalism. Verso (стр.156-164). 
14

 Canton, E.; Grilo, I.; Monteaguado, J.; Pierini, F.; и Turrini, A. (2014) “The Role of Structural 
Reforms”, ECFIN Economic Brief, Issue 34, June 2014. 

15
 Вижте например: Theodoropoulou, S., и Watt, A. (2011) Withdrawal symptoms: an assessment of 

the austerity packages in Europe. ETUI, WP 2011.02; Clauwert, S. (2014) The country-specific 
recommendations (CSRs. in the social field. An overview and comparison Update including the 
CSRs  ETUI. Background analysis paper, 2014.01. 

16
 International Monetary Fund (2012): World Economic Outlook. October 2012. Coping with high debt 

and sluggish growth. IMF. International Labour Organization (2012) Global Employment Trends 
2012. Preventing a deeper job crisis. ILO. 

17
 Schulten and Müller (op.cit.); Clauwert, S., and Schömann, I. (2012) The crisis and national labour 

law reforms: a mapping exercise. European Trade Union Institute; Bernaciak, M., and Müller, T. 
(2013) “Austerity policies and the changing context of collective bargaining in Europe”, in ETUI 
(Ed.) Benchmarking Working Europe 2013. ETUI (pp 43-56); Clauwert, S., and Schomann, I. 
(2014) “Deregulation of labour law at any price”, in ETUI (Ed.) Benchmarking Working Europe 
2014. ETUI (стр. 59-68). 
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наложени законови промени, насочени към засилване на децентрализацията на 
системите за колективно договаряне, което доведе до един процес, дефиниран 
като „фронтална атака на системите за договаряне на национално ниво, 
преобладаващи в тези страни”18. 

На следващо място, увеличиха се критиките към силното социално 
въздействие на приетите политики. Мерките за строги икономии и 
структурните реформи на пазарите на труда причиниха дълбока вътрешна 
девалвация, базирана на спиралата на спада на заплатите в Европейския съюз. 
Тази тенденция породи отрицателни последици както в микроикономическо 
отношение – дължащо се на намаляването на доходите на хората и 
семействата им – така и в макроикономическо отношение, в резултат на 
акумулирания ефект върху съвкупното търсене, което доведе до сегашния риск 
от дефлация. Независимо от това, въпреки че наблюдаваме нарастване на 
осъзнаването на риска от дефлация от водещи икономисти и представители на 
институциите, връзката на този проблем с еволюцията на заплатите напълно 
отсъства от дебатите19. 

Заслужава си също така да отбележим съществените последици от бюджетните 
съкращения на социални разходи върху условията на живот на широки групи от 
населението. В този смисъл, комбинираните ефекти на продължителната криза 
и политиките за строги икономии доведоха до задълбочаване на разликите в 
еволюцията на заетостта и социалното развитие между страните членки, 
особено в еврозоната, както и до засилване на неравенството и бедността 
(особено в южните страни)20. 

Въвеждането на новата програма за управление засегна също процесите на 
индустриални отношения и доведе до рязък спад на колективното трудово 
договаряне и броя на постигнатите споразумения, както в частния, така и в 
обществения сектор21.  

На последно място, трябва да отбележим, че се наблюдава голямо засилване 
на социалното напрежение, което доведе до ескалиране на индустриалните 
действия и масовите протести, главно в страните, които са най-засегнати от 
наложените пакети за строги икономии. 

 

 

 

 

                                            
18

 Marginson, P. (2014) “Coordinated bargaining in Europe: From incremental corrosion to frontal 
assault?”, European Journal of Industrial Relations, On-line first (публикувано на 15 август 2014 
г.). 

19
 Janssen, R. (2014) “Europe Does Not Understand Deflation And Wages”, Social European Journal, 

15/07/2014 (консултирано на 9 октомври 2014 г.). 
20

 Yancheva, A.; Lagneaux F.; Maquet-Engsted, I,; Aujean, L.; Arranz, D.; Joseph, E. (2013) “Key 
employment and social trends in the face of a long delayed and fragile recovery”, Employment and 
Social Developments in Europe 2013. European Commission. Frazer, H., Guio, A-C., Marlier, E., 
Vanhercke, B., and Ward, T. (2014): Putting the fight against poverty and social exclusion at the 
heart of the EU agenda: A contribution to the Mid-Term Review of the Europe 2020 Strategy. 
Observatorie Social Européen, OSE Research Papers, nº 15/Oктомври 2014. 

21
 ETUI (цитирано по-горе); European Commission (2013) Industrial Relations in Europe 2012. 

European Union. 
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3. ПРОЕКТЪТ „GOCOBA”: КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ  

Независимо от всичко, всяка обща оценка на НЕИУ трябва да има предвид 
развитието и специфичното въздействие на неговото внедряване на 
национално ниво. Тази предпоставка е отправната точка на изследователския 
проект „GOCOBA”22, осъществен с подкрепата на Главна дирекция по 
заетостта, социалните въпроси и интеграцията на ЕС, чиито основни 
изводи са обобщени в това изследване. 

Основната цел на този проект е анализиране въздействието на Новото 
европейско икономическо управление върху националните системи за 
колективно договаряне в шест страни: България, Франция, Гърция, Италия, 
Португалия и Испания. И по-конкретно, проектът има за цел да обхване четири 
основни теми: (a) какъв е процесът на въвеждане на НЕИУ в тези държави; (б) 
какви са основните мерки в програмата на правителствата, свързани с 
националните системи за колективно договаряне, по отношение на структури, 
процедури и съдържание; (в) какви са основните социални последствия от 
въвеждането на мерки за строги икономии; и (г) какво може да се направи за 
подобряване на икономическото управление и ролята на индустриалните 
отношения за неговото развитие. 

Проектът е разработен от пет синдикални изследователски института: 
Фондация „1-ви май“ (координатор, Испания); Институт за социални и 
синдикални изследвания (България); Институт за социални и икономически 
изследвания (Франция); Aсоциация „Бруно Трентин“ (Италия); и Института по 
труда на Общата конфедерация на труда на Гърция (Гърция). Освен тях в 
проекта  сътрудничат и двама експерти – единият от Австрийската камара на 
труда (Австрия) и другият – от Лисабонския университетски институт 
(Португалия). И накрая, трябва да се отбележи приносът на различни експерти, 
представители на институции и социални партньори, които присъстваха на 
трите международни срещи, проведени в Атина, Париж и Мадрид. 

3.1. Основни резултати 

Подробните резултати от проекта могат да се намерят в публикувания финален 
доклад23. Въпреки това, тук е важно да се очертаят основните изводи.  

Демократичен дефицит в процеса на управление 

Въвеждането на НЕИУ на национално ниво показва известна степен на 
„демократичен дефицит” в повечето анализирани страни. Причината е, че 
приетите политики са одобрени едностранно от националните правителства без 
да са подробно обсъждани преди това в националните парламенти, или дори е 
избягвано тяхното публично разискване (както сочат известните тайни писма, 
изпратени от Европейската централна банка до правителствата на Италия и 
Испания). 

                                            
22

 Това е съкращение на названието на проекта EU Economic Governance and impact on National 
Collective Bargaining Systems (Договор номер VS/2013/0356). 

23
 Rocha, F. (Coordinator); Feigl, G.; Leonardi, S.; Pernor, JM; Stoleroff, A.; Tomev, L.; and 

Triafantafillou, Ch. (2014) The New European Economic Governance and its impact on the National 
Collective Bargaining Systems. Fundaciòn 1º de Mayo. Madrid, 2014 (на разположение на 
www.1mayo.ccoo.es 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/
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Например в България „не е имало предварително обсъждане на новото 
икономическо управление и инструментите за внедряването му в страната. 
Правителството се присъедини към Пакта за Евро Плюс и Европейския 
фискален пакт без предварително обсъждане в парламента и с 
обществеността. Също така, то не проведе съществени консултации cъс 
социалните партньори относно формите на въвеждане на новото икономическо 
управление и начина за справяне с неговите последици”24.  

Що се отнася до участието на социалните партньори, на първо място е 
необходимо да се имат предвид различните гледни точки относно мерките, 
предприети във връзка с НЕИУ: много положителни в общи линии от страна на 
работодателските организации и много по-критични от страна на синдикатите. 

В този контекст, ролята на тристранния социален диалог не е хомогенна в 
шестте страни. Най-общата тенденция е едностранно въвеждане на 
антикризисните политики след 2010 г., без реалното участие на социалните 
партньори, което довежда до парализиране на тристранния социален диалог 
(както става в България, Гърция, Италия и Испания25). 

Ситуацията в Португалия е много по-различна, тъй като в процеса на 
изпълнение на Програмата за икономическо приспособяване в тази страна 
активно се търси легитимация чрез участието на социалните партньори. Важно 
е да се отбележи, въпреки това, че най-голямата синдикална конфедерация, 
Общата конфедерация на португалските работници (CGTP), никога не прие 
да участва в играта. 

Tрябва да споменем и ситуацията във Франция, където след политическата 
промяна през 2012 г. консултирането със социалните партньори, включително и 
сдружаването с тях, е придобило силно институционален характер, с 
разпространението на така наречените „социални конференции”.  

Развитието на политиките за строги икономии: единен модел за 
всички? 

Външната намеса, провеждана в рамките на НЕИУ е осъществена в шестте 
държави чрез двоен механизъм: стриктните Програми за икономическо 
приспособяване, предвидени в Меморандумите за разбирателство, 
подписани с националните правителства, както в Гърция и Португалия (и 
частично в Испания), и специфичните препоръки, дадени на всяка държава 
членка след оценка на нейните специфични слабости и дисбаланси. 

Що се отнася до съдържанието на политиките, сравнителният анализ 
потвърждава преобладаване на подхода „насочен към строги икономии“, 
основаващ се на действия в три насоки, както споменахме преди: (a) строги 
мерки за фискална консолидация, включително орязване на заплати, пенсии, 
здравеопазване, образование, оперативни разходи и публични инвестиции, 
заедно с увеличаване на преките и косвените данъци; (б) редица структурни 
реформи на пазарите на труда и на стоки; и (в) мерки, насочени към 
стабилизиране и спасяване – в някои случаи – на финансовата система. 

                                            
24

 Rocha et al (op.cit. p. 40). 
25

 Макар че в Испания през 2014 г. се забелязват някои признаци на възстановяване на 
тристранния социален диалог.  
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В този смисъл, може да се каже, че въвеждането на НЕИУ е следвало един 
тесен и хомогенен път на „реформи и съкращения”, без да вземат предвид 
икономическите, социалните, културните и институционалните рамки на 
национално ниво.  

Въпреки това, трябва да отчетем и факта, че специфичното развитие на тези 
политики показва и известна степен на хетерогенност, като Гърция и Португалия 
са двете страни, най-строго подложени на външна намеса, при които 
продължителността и обхвата на приетите мерки за строги икономии са най-
големи. 

Засилване на децентрализацията на националните системи за 
колективно договаряне 

Предприемането на „реформи, благоприятстващи заетостта”, насочени към 
насърчаване на по-голяма гъвкавост и дерегулация на институциите на пазара 
на труда, е обща тенденция за повечето от анализираните държави. Тези 
реформи бяха многократно изисквани от различни международни институции и 
от европейските власти, както и от основните „изследователски групи “ (think 
tanks) и работодателските организации, които твърдят, че една от причините за 
растящото въздействие на кризата върху заетостта – по-конкретно в южните 
страни - e прекомерната строгост на трудовото законодателство.  

Една от специфичните цели на структурните реформи е насърчаване на 
“модернизацията на системите за колективно договаряне”. Това е широко 
използван евфемизъм, който от практическа гледна точка цели по-голям 
политически натиск в полза на ограничаване нарастването на работните 
заплати и използване на механизми за тяхното по-децентрализирано 
формиране. В крайна сметка, целта на тази политика e заместването на стария 
инструмент за парична девалвация с директно обезценяване на заплатите. 

В това отношение, макар че законовите промени, свързани с този проблем, не 
са съвсем нови, изглеждат подсилени и ускорени в резултат от новия 
„наднационален интервенционализъм” в областта на определяне на 
заплащането, провеждан в рамките на НЕИУ, особено в периферните страни 
(Таблица 1).  

Подробната оценка на правните промени в националните системи за 
колективно договаряне можете да намерите в съответните глави. Все пак, 
трябва да се отбележи, че в различните държави съществуват противоположни 
мнения на националните правителства и социалните партньори по отношение 
на обосновката и целите на тези реформи и те могат да се обобщят в две 
крайности. 
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Таблица 1. Предприети мерки във връзка със системите на колективно 
договаряне (2010-2013)  

Децентрализация на колективното 
договаряне BG EL ES IT FR PO 

Улесняване на отклонението на фирмените 
колективни трудови договори от 
браншовите колективни трудови договори 
и/или изменение спрямо тях X X X x X X 

Прекратяване на принципа на по-
благоприятни клаузи във фирмените 
колективни трудови договори спрямо 
браншовите КТД    X X       

Прилагане на по-ограничителни критерии 
към разпространението на колективните 
трудови договори X  X       X 

Намаляване на продължителността на 
колективните трудови договори    X   X     

Намаляване на срока на валидност на 
колективните трудови договори след 
тяхното изтичане   X X     X 

Разширяване на възможността 
несиндикално представителство на 
служителите да сключва фирмени 
колективни трудови договори   X X       

Други мерки, отнасящи се до 
формиране на работните заплати BG EL ES IT FR PO 

Реформа и вкл. премахване на правните 
или автономни механизми за индексиране 
(които обвързват увеличаването на 
заплатите с цените), определяйки 
производителността като единствен 
показател за нарастване X           

Промени при определяне на минималната 
работна заплата, относно процедурите, 
нивото и обхвата   X         

Намаляване и / или замразяване на 
минималната работна заплата  X X X      X 

Намаляване и / или замразяване на 
заплатите в публичния сектор X X X X X   X 
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Други мерки, свързани с трудовите 
отношения 

 

BG 

 

EL 

 

ES 

 

IT 

 

FR 

 

PO 

Премахване или намаляване на ролята на 
някои институции за социален диалог 
(тристранен), като правителството се 
оттегля от въпросните органи. X X X       

Прилагане на по-стриктни критерии към 
представителността на организациите на 
социалните партньори X   X X  X  

Източник: изготвено от автора въз основа на национални доклади 

 

От една страна, се твърди, че недостатъчното ниво на децентрализация на 
колективното договаряне, заедно с прекомерната строгост на механизмите за 
формиране на заплатите, са ограничили възможностите на работодателите да 
се справят с кризата посредством реорганизация на своите производствени 
ресурси, за да запазят работните места. Оттук и необходимостта от 
насърчаване на приоритета на договарянето на ниво предприятие пред 
браншовото договаряне, и  засилване на едностранната власт на 
работодателите при регулиране на условията на труд (в частност, по отношение 
на заплатите и работното време). 

От друга страна, критиците твърдят главно, че тези реформи в действителност 
имат за цел да унищожат баланса на силите, съществуващ между 
работодателите и работниците, който представлява основата на трудовото 
законодателство. Накратко, изтъква се, че като цяло, тези законови промени 
издигат едноличното решение на работодателя при регулиране на труда като 
принцип на новото трудово право, нарушавайки правата за информиране, 
консултиране и договаряне. В тази връзка може да се твърди, че новият 
„наднационален интервенционализъм” води към един по-авторитарен модел на 
трудови отношения.  

 

Рецесионно въздействие на политиките на строги икономии и рязко 
влошаване на ситуацията на пазара на труда 

Сравнителният анализ потвърждава рецесионното въздействие в краткосрочен 
план на приетите политики за строги икономии, особено в периферните 
държави на  Южна Европа, които се намират в епицентъра на икономическата 
криза. Причината е отрицателното въздействие на мерките за фискална 
консолидация и обезценяване на заплатите върху ефективното съвкупно 
търсене, което е ключов двигател на растежа в така наречените икономики, 
водени от заплатите. 

Също така, националните доклади пораждат сериозни съмнения по отношение 
на успеха на структурните реформи като форма за подпомагане на прехода към 
един модел на растеж, насочен към износа като реална и устойчива 
алтернатива за борба със спада на вътрешното търсене.  
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Спадът на икономическата активност доведе до рязко влошаване на ситуацията 
на пазара на труда, чиято най-очевидна последица е драматичното нарастване 
на безработицата (c максимални стойности в Гърция и Испания).  

Важно е да изтъкнем, че драстичното влошаване на заетостта, породено от 
икономическата криза, допълнително се утежнява от 2010 г., поради 
едностранното прилагане на бюджетни съкращения и реформите на трудовото 
законодателство.  

Освен това, тези реформи на законодателството доведоха и до увеличаване на 
несигурните форми на заетост, защото насърчиха масовото закриване на 
работни места на пълен работен ден и едновременно с това създаването на 
заетост на нетипични трудови договори (временни и на половин работен ден 
със задължителен характер). В този смисъл, доводът, че „реформите за 
гъвкавост” претендират да насърчават „създаващото заетост” възстановяване, 
може да се обори с това, че възстановяването не може да се поддържа, ако 
новосъздадената заетост се изразява в несигурни и зле платени работни места 
на непълен работен ден,.  

 

Намаляване на колективното договаряне, по-високо ниво на 
децентрализация, рязък спад на процента работници, обхванати от 
колективни трудови договори и блокиране на социалния диалог в 
публичния сектор 

 Оценката на развитието на колективното договаряне в настоящия 
икономически контекст трябва да се справи с някои методологични ограничения 
като: (a) трудности за разграничаване на специфичните последици от правните 
реформи на системите за колективно договаряне от общите последици от 
кризата; (б) малкото време, което е изминало от практическото прилагане на 
различни правни реформи; и (в) пропуски и слабости на наличните 
статистически данни за колективното договаряне на национално ниво.  

Независимо от тези ограничения, можем да твърдим, че комбинираните 
последици от спада на икономическата дейност, предизвикан от кризата и 
политиките на строги икономии, както и проведените структурни реформи 
оказаха сериозно влияние върху еволюцията на колективното договаряне, 
макар и с различна интензивност в различните страни. Така например, докато 
във Франция Европейската програма, стартирана през 2010 г. изглежда е имала 
„неясно и забавено въздействие върху трудовите отношения”, в срещуположния 
край се намират Португалия и Гърция. Например в Гърция „коренните промени 
в трудовите отношения през последните четири години доведоха до пълното 
унищожаване на системата на колективното договаряне и колективните трудови 
договори”26. 

Подробното развитие на всяка държава се обобщава в доклада, но си 
заслужава да споменем някои от основните наблюдавани тенденции: 

На първо място, динамиката на колективното трудово договаряне в частния 
сектор се влоши видимо. Това се изразява в намаляването на броя на 
колективните трудови договори, а в някои страни и в рязък спад на броя на 
решенията за разпростиране на тези договори. Резултатът от тези тенденции е, 
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че процентът на работниците, обхванати от колективните трудови договори е 
намалял и то драстично (такъв е случаят с Португалия, където процентът на 
обхват с КТД е паднал до най-ниското си ниво в историята на португалската 
демокрация).  

На второ място, процесът на децентрализация на колективното трудово 
договаряне се е ускорил по два начина: от една страна, увеличаване броя на 
фирмените колективни договори и намаляване броя на браншовите. Важно е да 
отбележим, обаче, че тежестта на фирмените договори по отношение на броя 
на засегнатите работници, обикновено е много малък, поради което тази 
тенденция все още няма големи последици върху структурата на колективното 
договаряне, макар че може да поражда косвени последици върху стратегиите 
на предприятието и процесите на договаряне. 

От друга страна, се забелязва значително увеличаване на отклоненията и 
неспазването на отделни клаузи на браншовите колективни трудови договори 
на ниво предприятие, които се налагат от новите регламенти, въведени с 
реформите на трудовото законодателство. По отношение на този въпрос, важен 
елемент от дискусията е участието на представителите на работниците. 
Например в Испания от 2012 г. наблюдаваме рязко увеличаване на 
отклоненията от браншовите КТД, които са регулирани основно с договори, 
подписани между работодателя и най-представителните синдикати на равнище 
предприятие. Обратно, в Италия  най-голямата частна компания в страната 
стартира спорен експеримент: бяха подписани някои договори с отклонения, 
означаващи загуба на права, без съгласието на най-голямата синдикална 
конфедерация.  

На трето място, синдикатите докладват, че извършената правна реформа във 
връзка с НЕИУ е предизвикала радикална промяна, насочена към 
консолидиране на един авторитарен модел на трудовите отношения, който 
фаворизира едностранното решение на работодателя при регулиране на труда 
като принцип на новото трудово законодателство и който оказва влияние, както 
вече споменахме, върху правата за информиране, консултиране и договаряне. 

И накрая, икономическата и финансова криза оказа натиск върху трудовите 
отношения в публичния сектор. Ефективността и ефикасността на публичните 
разходи започнаха да се проучват по-внимателно; ролята на главна 
заинтересована страна, каквито са синдикатите от публичния сектор, е 
поставена под въпрос, и формално автономни работодатели, с упълномощен 
орган, са били подложени на строг финансов и административен контрол от 
страна на централната власт. 

Девалвация на заплатите, увеличаване на бедността и „работещите 
бедни”, засилване на неравенството и нарастване на социалното 
напрежение  

Вътрешната девалвация, базираща се на намаляване на заплатите, бе една от 
основните изрични цели, които преследваха политиките за строги икономии и 
структурните реформи, провеждани в рамките на НЕИУ, и по-конкретно в 
държавите, най-силно засегнати от кризата. 

Сравнителният анализ показва ясно една низходяща тенденция на колективно 
договорените увеличения на заплатите, макар и с различна интензивност. 
Трябва да подчертаем факта, че в някои страни се получиха известни 
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несъответствия между развитието на договорените заплати и ръста на БВП в 
първата фаза на кризата, което може да се обясни главно с „eфекта на 
забавяне” на колективното договаряне. Това бе представено от мнозина като 
доказателство за липсата на гъвкавост при формиране на заплатите в 
контекста на икономическа рецесия. Но макар че тази временна инерция в 
колективното договаряне доведе до известна липса на гъвкавост на заплатите, 
тя имаше и положителен ефект: предотврати спада на частното потребление и 
ефективното търсене в цялата икономика. 

Еволюцията на номиналните и реалните брутни заплати (измерени като 
компенсация на един работник/ служител) следва подобна низходяща 
тенденция. В този смисъл, могат да бъдат разграничени най-общо два 
периода: през първата фаза се наблюдаваше известно повишаване на 
номинални брутни заплати, независимо от последиците на икономическата 
криза. Тази специфична тенденция може да се обясни до голяма степен със 
значителното закриване на временни и нископлатени работни места, което 
доведе до статистическо увеличение на равнището на заплащане. През втората 
фаза се отбеляза спад в реалните брутни заплати, особено голям в 
периферните държави.  

Процесът на всеобщо обезценяване на заплатите предизвика силно 
отрицателно влияние върху условията на живот на работниците и 
домакинствата, както и върху ефективното съвкупно търсене на 
макроикономическо ниво. 

По този начин растящата безработица, дългосрочната безработица и 
несигурните форми на заетост, заедно с процеса на обезценяване на заплатите 
и други отрицателни последици от политиките за строги икономии допринесоха 
за засилване на влошаването на социалните стандарти. Това доведе до 
всеобщо засилване на неравенството и увеличаване на бедността, включително 
и нарастване на броя на „работещите бедни” , което, от своя страна, стана 
причина за по-голямата сегментация и обедняване на работещото население. 

Положението е особено трагично в страни като Гърция, където се установи, че 
политиката, въведена с Меморандумите, доведе до невиждани до тогава 
ситуации, тъй като дълбочината и продължителността на рецесията и 
равнището на безработицата са безпрецедентни в мирно време. 

И накрая, нарастващото социално напрежение, породено от комбинираните 
последици от кризата и прилагането на мерките за строги икономии, както и 
структурните реформи доведе до безпрецедентна ескалация на 
индустриалните акции и масовите протести (най-вече в Гърция, Португалия и 
Испания). Реакцията на правителството бе затягане на Наказателния кодекс, 
както и репресии срещу протестите, включително накърняване правото на 
стачка, както докладва Европейската конфедерация на профсъюзите.  

Политически препоръки: предложения за промяна на курса в Европа 

Стратегията „Eвропа 2020“ стартира през 2010 г. с цел насърчаване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, който да помогне на Европа да 
преодолее кризата и „да намери път за създаване на нови работни места и 
осигури усещане за посока на нашите общества”27. През 2010 г. бе приет и също 
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Европейският семестър, който да гарантира изпълнението и напредъка на 
макроикономическите политики и структурните реформи, включени в 
Стратегията „Европа 2020“, поставайки началото на новото европейско 
икономическо управление. 

Четири години по-късно можем да твърдим, че някои от основните цели на  
Стратегията „Eвропа 2020“ в такива важни сфери, като заетостта, 
научноизследователската и развойната дейност или намаляването на 
бедността, далеч не са постигнати28. От друга страна, икономическата дейност 
в еврозоната отбеляза нов застой през второто тримесечие на 2014 г., което би 
могло да доведе, както вече посочихме по-горе, до една „тройна рецесия”, 
превръщайки се в сериозна заплаха за очакваното възстановяване от кризата29. 

Комбинацията от продължителната криза и негативните ефекти от проведените 
политики на строги икономии предизвикаха опустошително социално 
положение в Европа, като краткосрочната и дългосрочна безработица достигна 
исторически високи равнища с тревожни нива на неравенство и бедност, 
включително и значителен дял на  „работещи бедни”, които разклащат основите 
на социалното сближаване (особено в периферните страни на Южна Европа, 
които са най-засегнати от кризата).  

Европейските синдикати от няколко години насам неколкократно настояват за 
„промяна на посоката на Европа”30, за един нов път, който да се приложи от 
една наистина европейска перспектива, взимайки предвид, че европейската 
икономика е повече от сумата на националните икономики, тъй като става 
въпрос за една значително затворена икономика cъс значителни 
взаимосвързани ефекти върху отделните й части (особено в по-интегрираната 
еврозона). 

В този контекст изводите в отделните национални доклади, включени в 
настоящия доклад, ни позволяват да формулираме някои съображения и 
предложения по повод на проблемите, които дискутираме. 

Първата точка на дискусия е реформата на Европейското икономическо 
управление. В този смисъл, в своя труд31, Джорджо Фейгъл предлага четири 
промени в сегашното НЕИУ: (a) да се замени неговата неокласическа 
икономическа логика, базираща се на норми и ориентирана към предлагането с 
подход, основаващ се повече на търсенето; (б) да се постигне по-голяма 
демократизация при изготвянето на икономическата политика в европейски 
мащаб, c висока степен на участие на Европейския парламент и на социалните 
партньори; (в) да се сложи край на некоординирано финансиране на държавите 
членки чрез финансовите пазари, без кредитор от последна инстанция; и (г) в 
областта на фискалната политика, да се премахне прагът от 3%, който е 
процикличен и благоприятства рецесията, и който продължава да бъде най-
големият индивидуален проблем, произтичащ от сегашното споразумение за 
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управление (макар че също би трябвало да има ориентир за устойчива 
фискална политика в средносрочен и дългосрочен план). 

Необходимостта от промяна в икономическото управление бе подчертана и от 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕTUC), която през 2010 г. 
подписа Съвместна декларация с другите европейски социални партньори, в 
която наред с  други аспекти се посочва, че „включването на социалните 
партньори при формулирането и изпълнението на политиките, които пряко или 
косвено засягат заетостта и пазарите на труда през всички различни етапи на 
Европейския семестър, е от съществено значение, за да може да се вземе 
предвид тяхната позиция. Консултациите със социалните партньори трябва да 
се провеждат своевременно и да бъдат съществени, позволявайки да бъдат 
направени нужните анализи и предложения и интегрирайки ги в процесите на 
вземане на решения ”32. 

И по-конкретно, Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕTUC), 
представи своето алтернативно предложение за един „нов път за Европа” 33. 
Неговата основна предпоставка e, че за да се гарантира устойчива форма за 
излизане от кризата вече не е достатъчен само един краткосрочен план за 
стимулиране, както се твърдеше през 2009 г. Според Европейската 
конфедерация на профсъюзите е необходима перспектива в по-дългосрочен 
план, за да могат да се преодолеят нарастващите трудности и разделения в ЕС. 
Следователно, предлага се план за възстановяване, основаващ се на целта за 
инвестиране на допълнителни 2% от БВП на ЕС всяка година през следващите 
10 години. Този план трябва да бъде насочен към стимулиране 
възстановяването на икономическата дейност в краткосрочен план, както и към 
полагане на основите за преход към един по-устойчив икономически модел 
(който да включва създаването на достойни работни места). 

И накрая, но не на последно място, ясно е, че границите за маневриране на 
национално ниво в рамките на един интегриран икономически регион, каквато е 
еврозоната, са много ограничени. Но въпреки това, изглежда, че е необходима 
нова стратегия в страните, най-силно засегнати от кризата, за да могат да се 
справят с горепосочените тенденции, стратегия, основана на един подход, по-
насочен към заетостта и който да обръща специално внимание на групите в 
най-неблагоприятно положение. В противен случай, неизбежна последица ще 
бъде рискът от силно влошаване на социалното сближаване и нарастване на 
напрежението и отчуждението сред населението. 

Втората и особено спорна точка на дискусията e новият наднационален 
интервенционализъм в сферата на колективното договаряне, развит в 
рамките на НЕИУ. 

Този процес поставя въпроса за напрежението между новите регламенти и 
специфичните ориентации на всяка една държава, изготвени на европейско 
ниво, и автономността на колективното договаряне в национален мащаб34. В 
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тази връзка, европейските синдикати подчертаха ясно две точки: от една 
страна, институциите на ЕС трябва стриктно да спазват принципите на 
Договора, зачитайки автономността на социалните партньори и многообразието 
на националните индустриални отношения. От друга страна, реформите за 
укрепване на системите за формиране на заплатите могат единствено да се 
извършат чрез социален диалог и договаряне със социалните партньори на 
национално ниво35. 

По отношение на децентрализацията на колективното договаряне, оценката не 
е еднозначна. Например, беше посочено, че децентрализираното колективно 
договаряне е било ключов инструмент на съгласуваните усилия за адаптиране 
в микро мащаб, както показва важността на преговорите, отнасящи се до 
въпроси, вариращи от функционалната гъвкавост до гъвкавостта на 
заплащането36.  

Но сравнителният анализ ясно показа, че в страни, в които преобладават 
малките и средните предприятия - например страните от Южна Европа – 
реформите, насочени към стимулиране на едностранния процес на 
децентрализация, създават риск от пазар на труда, в който единственото 
реално колективно договаряне се провежда само в много малък брой 
предприятия, което може да има като последица значителен спад в нивата на 
покритие  с КТД и дори да се появи дъмпинг на заплатите.  

Въпросът за обсъждане е до каква степен трябва да се разшири 
децентрализацията и как трябва да се организира, предвид специфичните 
рамки на трудовите отношения на национално ниво. В този смисъл, от 
заключенията от настоящото изследване възникват две важни предложения: (a) 
необходимостта от запазване на договарянето на национално ниво, като 
крайъгълен камък на регулирането на пазара на труда в различните европейски 
държави37; и (б) засилване на координацията и съгласуването между 
различните нива на колективно договаряне с цел улесняване на точния баланс 
между изискванията за по-голяма гъвкавост на ниво предприятие и запазване 
на основните трудови стандарти, създадени със секторни и междусекторни 
споразумения.  

Друг въпрос за обсъждане е ролята на заплатите в антикризисните 
политики. Един основен извод, който се потвърждава от този доклад, e, че 
динамиката на заплатите просто се е сгромолясала в държавите членки, в 
които са извършени най-много реформи (като Гърция, Португалия и Испания).  

Този процес, както вече споменахме, имаше отрицателни последици както в 
микроикономическо отношение – дължащо се на намаляването на доходите на 
хората и домакинствата - така и в макроикономическо отношение, в резултат на 
акумулирания ефект върху съвкупното търсене, довел до сегашния риск от 
дефлация. 

Заплатите трябва да се разглеждат не само като производствен разход и като 
цена за „балансиране на пазара”, но и като двигател на  търсенето, растежа и 
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заетостта, както и като важен автоматичен прекъсвач в процеса на дефлация и 
депресия38. От тази алтернативна гледна точка, европейските профсъюзи 
настояват „реалните заплати да достигнат нивото на производителността във 
всички страни с цел да защитят покупателната способност, както и да спомогнат 
за намаляване на неравенството и различията в заплащането между половете, 
да се борят срещу увеличаване на бедността и предотвратяване на социалния 
дъмпинг и нелоялната конкуренция”39. 

Нещо повече, нужни са спешно публични политики, насочени към укрепване на 
сигурността/ социалната защита, които да спомогнат за справяне с драматично 
влошаващото се социално положение, предизвикано от продължителната криза 
и най-негативните  последици от политиките за строги икономии. 

В резюме, дошло е време да се извърши съществена промяна на курса на 
Европа, защото четири години след стартирането на НЕИУ, е повече от ясно, че 
досегашният подход към строги ограничения и дерегулация не постига 
резултатите, които европейските граждани имат право да очакват”40. 

Преформулирането на Европейското икономическо управление, независимо от 
формата, която ще придобие накрая, трябва да се основава при всички случаи 
на по-голяма демократизация на процеса на изготвяне на икономическите 
политики, взимайки предвид ролята на социалния диалог, и следователно и 
участието на социалните партньори, като централен елемент в управлението на 
антикризисните политики на европейско и национално ниво. 

Това е ключов елемент в един особено критичен исторически момент, защото 
кризата и некомпетентността, проявена при насърчаване на един съвместен 
изход от нея на наднационално ниво, допринесоха за увеличаването на 
общественото отчуждение от европейския проект. 
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НОВОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И НЕГОВОТО СОЦИАЛНО 
ВЛИЯНИЕ. НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ41                                               

 

1. Макроикономическо развитие и заетост - общ контекст 

 Основни макроикономически параметри 

През периода 2006-2008 г. икономиката на страната постигна забележителен 
ръст от над 6% ежегодно. В същото време обаче се наблюдават твърде добре 
очертани признаци за „прегряване” на българската икономиката:  

- бруто капиталообразуването се увеличава с близо два пъти по-високи темпове 
от растежа на БВП, при това с инвестициите се финансира главно 
строителството на обекти, които нямат производствено предназначение; 

- нарастването на запасите е четири пъти по-интензивно от растежа на БВП и 
предполага структурни дисбаланси,  а нереализираната продукция е едно от 
най-преките доказателства за нарушени връзки между производителите и 
тяхната прекалена кредитна задлъжнялост; 

 - търговският баланс увеличава стойностите на негативното си салдо, а това 
води до нестабилен платежен баланс, който силно зависи от чуждестранни 
инвестиции и парични преводи от чужбина;  

- повишаващата се инфлация постави някои от производителите на 
неконкурентни позиции и ги изправи пред необходимостта от спешно 
технологично обновление.  

Всички горепосочени факти свидетелстват за слаби вътрешни фактори на 
икономическия растеж в България и дисбаланси на „прегряваща икономика”. 
Този широк спектър от вътрешни проблеми допълнително се комбинира с 
влиянието на външната финансова криза и предизвика дълбоката рецесия, в 
която изпадна българската икономика от началото на 2009 г.  

Спадът в БВП от 5.5 процентни пункта през 2009 г. е резултат от намаляване на 
брутната добавена стойност в почти всички отрасли, но най-силно влияние 
оказаха намалените селско-стопанско производство, промишлена продукция, 
обем на строителните дейности и сривът в операциите с недвижими имоти. 
През 2010 и 2011 г. бяха регистрирани ръстове на БВП от 0.4% и 1.8% (виж 
Приложение 1). Очакванията, че възходящият ход на икономиката ще продължи 
и ще се ускорява след 2011 г., не се оправдаха. Дълговата криза в Европа, 
недоверието на вътрешните и външни инвеститори осуетиха процеса на 
възстановяване, а колебливите темпове на икономически растеж по тримесечия 
на 2012 и 2013 г. свидетелстват по-скоро за състояние на стагнация, отколкото 
за отчетлива тенденция на възходящо развитие.  

Особено негативно отражение върху българската икономика оказа резкият спад 
на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). От 9 052 млн. евро през 2007 г. 
(абсолютен пик) и 6 728 млн. евро през 2008 г. техният обем се срина до 2 437 
млн. евро през 2009 г. и 1 151 млн. евро през 2010 г. (най-ниско ниво от 
последните 10 години). Относителният дял на ПЧИ в БВП от над 20% в 
предкризисния период се сви 5-6 пъти и през последните 4 години е в рамките 
на 3-4% от БВП (виж Приложение 2). 
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Вътрешните фактори за икономически растеж почти през целия период на криза 
останаха с дестимулиращо въздействие.  

Бруто образуването на основен капитал от +21.9% през 2008 г. се срина 
катастрофално и три последователни години показва отрицателни стойности 
(съответно -17.6%, -18.3%, -6.5%). Едва през 2012 г. бе отбелязан ръст от +4%, 
но през следващата 2013 г. отново бе регистриран спад от -0.3%. Вътрешно-
инвестиционната активност е много слаба, за да може поне частично да 
компенсира липсата на външни инвеститори.  

Крайното потребление още в първата кризисна година 2009-та намаля със 7.3 
процентни пункта и така не успя да се възстанови през следващите години. 
Свитото потребление на домакинствата се отразява негативно на търсенето, а 
оттам и производството е в стагнация. През 2013 г. потреблението на 
домакинствата беляза нов спад с 2.3%. 

Засега износът е основният двигател на плахия икономически растеж, като най-
силно е неговото въздействие през 2010 г. (+14.7%), 2011 г. (+12.3%) и 2013 г. 
(+8.9%). За малка България обаче това въздействие едва ли може да бъде 
гарантирано и като стратегически приоритет в бъдеще. Показват го и данните за 
януари 2014 г., когато износът рязко намаля с 10.9% на годишна база. С оглед 
осигуряването на траен и висок икономически растеж особено внимание следва 
да се обърне на вътрешното търсене, като се стимулира инвестиционната 
активност и потреблението на домакинствата. Подценяването на вътрешните 
фактори е една от основните причини за забавяне на кохезионния процес. БВП 
на глава от населението по ППС представлява едва 47% от средното за ЕС28 
равнище и това съотношение остава най-ниско в сравнение с всички страни 
членки (виж Приложение 1). 

Водената през периода 2004-2008 г. политика на бюджетни излишъци в 
условията на валутен борд остави на новоизбрания в средата на 2009 г. кабинет 
в наследство около 7.7 млрд. лв. във фискалния резерв. В същото време обаче, 
в следствие на кризата, от началото на 2009 г. данъчните постъпления рязко 
спаднаха и не можеха да покриват планираните високи разходи. Този фискален 
капан доведе до безпрецедентен за последните години бюджетен дефицит от -
4.3%, който бе обект на критика и препоръки от страна на ЕК. В тази ситуация 
правителството се опита да въздейства както върху приходната, така и върху 
разходната част на бюджета. В резултат от това през следващите три години 
2010-2012  дефицитът бележи постоянен спад, а през 2013 г., въпреки 
актуализацията на бюджета по средата на годината, остава в нормални 
размери - минус 1.8% от БВП (виж Приложение 3). 

Първоначално политиката на фискална консолидация предвиждаше 
посредством налагането на спестовни мерки постепенно държавният бюджет да 
излезе на балансирана позиция през периода до 2015-2016 г. През февруари 
2013 г., като следствие от подписания от България Пакт за стабилност, 
парламентът прие Закон за публичните финанси (ЗПФ), влязъл в сила от 
началото на 2014 г. Три са основните ограничителни регулации в него: 

 Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма 
не може да надвишава 2% от БВП. 

 Максималният размер на разходите по консолидираната фискална 
програма не може да надвишава 40% от БВП. 
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 Номиналният размер на консолидирания държавен дълг към края на 
всяка година не може да надвишава 60% от БВП. 

В съответствие с изискванията на този закон правителството одобри през април 
2013 г. средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., а новото 
правителство я актуализира още през ноември същата година. Параметрите на 
средносрочната прогноза предвиждат бюджетен дефицит в следните размери: 

 

Таблица 1: Средносрочна прогноза за бюджетния дефицит 

Бюджетен дефицит - 
% 

По прогноза от 
април 2013 г. 

По прогноза от 
ноември 2013 г. 

2014 г. 1.3 1.8 

2015 г. 1.0 1.5 

2016 г. 0.8 1.1 

 Източник: Министерство на финансите 

С актуализираната прогноза се наблюдава леко изместване на фокуса на 
фискалната политика от мерки за консолидация към мерки със стимулиращ 
ефект върху икономиката. Предвидените дефицити са в рамките на фискалните 
ограничения, но промяната е към следване на премерени и балансирани стъпки 
за фискална консолидация. 

Разходите по консолидираната фискална програма за 2014 г. от 38% (по 
априлска прогноза) бяха увеличени до 39.7% от БВП, но също в рамките на 
ограничението по ЗПФ. 

Държавният дълг е на едно от най-ниските равнища в Европа и тенденцията 
към плавно, но безопасно увеличение, се очертава като трайна за последните 6 
и следващите 3 години (виж Приложение 3). През 2016  г. се очаква увеличение 
на държавния дълг до около 22% от прогнозния БВП. През периода 2014-2016 г. 
емисиите държавни ценни книжа на вътрешния и на международните 
капиталови пазари ще продължат да бъдат основен източник за дългово 
финансиране на бюджета. 

 

 Тенденции на пазара на труда 

Ситуацията на пазара на труда през последните 6 години се определя от 
няколко основни фактора с фундаментален характер.  

Демографската криза започна още от края на 80-те години, но тя се 
задълбочи особено в периода на преход. Влияние оказаха както рязко 
нарасналите емиграционни потоци, формирани предимно от млади хора с 
висока образователна и квалификационна степен, така и забавените процеси 
на трансформация и преструктуриране на националната икономика, които 
повлияха негативно върху жизнения стандарт на населението, а оттам и върху 
възпроизводствената му активност. Това сложи траен отпечатък върху 
количествените и качествените характеристики на контингентите работна сила, 
които впоследствие навлизат на пазара на труда. 
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Задълбочава се несъответствието между търсене и предлагане на работна 
сила, което определя българския пазар на труда като структурно слаб - с 
високи относителни дялове на обезкуражените лица, на дълготрайната 
безработица, на контингентите, кумулиращи няколко неравностойни 
характеристики, което в крайна сметка означава ниска конкурентоспособност и 
слаба адаптивност на работната сила към промените в пазара на труда. Те са 
следствие и от недостатъците, съпътстващи реформирането на 
образователната система. От една страна, поддържа се относително траен дял 
на ранно отпадащите ученици от средно образование, от друга – налице е 
структурно несъответствие между търсените и предлаганите професии и 
практически умения. 

Въпреки всички опити и интервенции за ограничаване, сивата икономика и в 
частност сивата заетост се оказа най-устойчивият сегмент на пазара на 
труда през последните 20 години. Този факт подсилва неопределеността на 
реално протичащите икономически процеси и тяхното обхващане с адекватни 
статистически измерители и индикатори. Сивият пазар на труда е не само 
конкурентно позициониран спрямо официалните пазари на труда (първичен и 
вторичен), но той до голяма степен е имплантиран в тях и в зависимост от 
икономическата конюнктура успява както да абсорбира, така и да насочва към 
тях определени контингенти работна сила. 

Гореизтъкнатите особености предопределят ниска степен на икономическа 
активност, дори в периодите на икономически подем. Както се вижда от 
Приложение 4, кризата задълбочава негативните тенденции в икономическата 
активност, но промените (с 1-2 процентни пункта) не са толкова големи, както 
при коефициентите на заетост и на безработица. 

След 2008 г. броят на заетите лица намалява с бързи темпове, като в края на 
периода те са с 426 хил. по-малко. Основният удар в заетостта бе поет от 
промишлеността и строителството – абсолютното намаление на заетите в тези 
сектори е с 336 хил. души, или с близо 30%. Много по-ниски са загубите на 
работни места в повечето отрасли на услугите и селското стопанство, докато 
търговията, енергийният и водният сектор успяха да запазят заетостта си и 
дори в отделни години да я увеличат (виж Приложение 5).  

В професионално-квалификационен разрез очаквано най-висок е спадът в 
заетостта сред професиите, неизискващи специална квалификация (elementary 
occupations) - минус 29%. Това е естествена реакция – в условията на криза 
бизнесът първо се освобождава от нискоквалифицираната работна сила. 
Значително по-слаб е спадът в броя на заетите квалифицирани производствени 
работници и оператори на машини (plant and machine operators, and assemblers) 
– 19.2%, докато заетостта сред специалистите (professionals) се е увеличила с 
10.6%, а при персонала, зает с услуги за населението, търговия и охрана 
(service and sales workers) ръстът е още по-висок - със 16.6%. 

В статусната структура на заетостта не настъпват много сериозни изменения. 
Все пак темпът на намаляване броя на работодателите е най-нисък (минус 
6.4%), докато при самостоятелно заетите лица е минус 14.7%, а при наемните 
работници е минус 12.4%. 
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Таблица 2: Структура на заетите лица според статуса им в заетостта 

Статус на заетите 2008 2013 Спад (%) 

Работодатели (хил.) 122,9 115,1 -6.4 

Самостоятелно заети (хил.) 259,9 221,6 -14.7 

Наети (хил.) 2943,8 2578,7 -12.4 

 Източник: Национален статистически институт 

Като цяло, коефициентът на заетост при мъжете преди кризата е по-висок с 
около 9-11 процентни пункта (виж Приложение 6), но постепенно тази разлика 
се стеснява и във възрастовия диапазон 20-64 години достига 5-6 процентни 
пункта, което показва, че намалената заетост е съпроводена с определени 
джендър различия, породени най-вече от силния спад на заетостта в 
строителството и промишлеността – сектори с ясно изразено мъжко 
присъствие. 

В съотношението нормална/атипична заетост няма статистически 
доказателства за резки промени през последните 6 години (виж Приложение 8). 
Все пак следва да се отбележи тенденцията на плавно повишение на заетостта 
на непълно работно време, както и ръстът на работещите на временен трудов 
договор (вкл. чрез агенции за временна работа) през 2013 г.  

Данните от Наблюдението на работната сила (Приложение 7) свидетелстват за 
динамични промени в безработицата. След равнище от 5.6% през 2008 г., което 
експертните среди определят като равновесно (или здравословно) в 
макроикономически план за България, настъпилата рецесия предизвика 
първите вълни от масови съкращения на работни места в началото на 2009 г., 
които доведоха до повишаване на коефициента на безработица до 6.8%. Тази 
тенденция се задълбочи особено през 2010 г., когато той рязко се покачи на 
10.2%, за да достигне 12.9% в края на периода. Могат да се откроят няколко 
характерни особености в динамиката и структурата на безработицата: 

 На преден план изпъква проблемът с младежката безработица, след като 
по този показател България имаше определено добри постижения (през 2008 г. 
тя спадна до 12.7%). Само за две години обаче стойността на коефициента на 
безработица във възрастовия диапазон 15-24 скочи над 2 пъти и през 2013 г. се 
приближи до 30%. Безспорно кризата засегна с особена сила младите, които 
все по-трудно намират реализация след завършване на средно или висше 
образование. 

  Едва при 6.5% от случаите безработицата може да се определи като 
текуща, т.е. свързана с неудовлетворение от условията на работа и желание за 
смяна на работодателя. В преобладаващата си част (37.6%) безработицата е 
предизвикана от съкращения и уволнения,  а в 23.1% - от завършване на 
временна или сезонна работа (данни за 2013 г.). В трудна ситуация са и 
безработните, които търсят първа работа – техният относителен дял е 15.3% от 
всички безработни, като в масовия случай това са млади хора, търсещи 
реализация на пазара на труда след завършване на средно училище или висше 
учебно заведение. 

 Силно се влошават качествените характеристики на контингента 
безработни, което ярко свидетелства за ниската конкурентоспособност на 
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българския пазар на труда. Около 30% от безработните са с основно и по-ниско 
образование. Коефициентът на безработица сред лицата с основно 
образование е 27%, а сред тези с начално и по-ниско образование – 47.9% 
(данни за 2013 г.). Съответно на това и коефициентът на заетост при тези лица 
е изключително нисък - с основно образование е 19.3%, а с основно и по-ниско 
– едва 9.9%. На практика това означава, че шансовете им да се реализират на 
първичния пазар на труда са нищожни. 

  В следствие на негативните тенденции на пазара на труда относителният 
дял на продължително безработните (от 12 до 23 месеца) представлява 21.4%, 
а на тези с две и повече години престой – 35.9%, или общо над 57% от 
безработните вече до голяма степен са загубили своите трудови навици и 
умения, което означава, че адаптацията и реинтеграцията им ще изисква 
допълнителни средства и усилия. Коефициентът на продължителна 
безработица от 2.9% през 2008 г. е нараснал на 7.4% през 2013 г., като 
значително по-висок е той при мъжете (8.1%) в сравнение с жените (6.6%). 

 В регионален аспект различията в коефициентите на безработица се 
задълбочават. Тези асиметрични тенденции предизвикват обезлюдяване на 
цели райони, масова постоянна или трудова емиграция в чужбина, засилена 
вътрешна мобилност, която води до струпване на трудоспособно население в 
столицата и няколко други големи града – с всички негативни последици от това 
(демографски, социални, инфраструктурни и т.н.). 

 

2. Националните дебати по новото икономическо управление 

 Публичен дебат за новото икономическото управление  

В страната липсваше предварителен дебат по новото икономическо управление 
и неговите инструменти. Правителството се присъедини към пакта „Евро плюс“ 
и Фискалния пакт, без предварителни дебати в парламента и с обществеността. 
То не предприе също така съдържателни консултации със социалните 
партньори относно начините на въвеждането и средствата за справяне с 
последствията от новото икономическо управление 

Решението на правителството България да се присъедини към европейски пакт 
"Евро плюс", налагащ набор от мерки за съгласувана икономическа и 
финансова политика в страните - членки на еврозоната и по желание - на 
страни, кандидатстващи за нея, не срещна подкрепа нито от левите, нито от 
десните опозиционни партии в парламента.   

Проведените постфактум дискусии, включващи парламентаристи и 
представители на социалните партньори,  показаха някои различия в 
позициите. Според някои представители на десните партии в парламента, 
пактът означава най-бедните страни в ЕС да платят сметката на големите  и 
носи рискове за финансовия ни суверенитет.  Според тях, не може ЕС да 
решава каква пенсионна система да имаме, какви данъци да плащаме, какви да 
са доходите ни и как да се увеличават те. Това е сгрешен модел, трябва да 
защитим националния си интерес. 

Някои от работодателските организации подкрепиха пакта по принцип, но 
изказаха опасения по повод неяснотата на ангажиментите по участие с 
финансови средства, които биха били непосилни за страната. 
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Присъединяването към "Евро плюс" би отнело конкурентни преимущества на 
икономиката ни, като ниското данъчно облагане. Според синдикатите, пактът  
може да нанесе удар върху правата на наемния труд. Според представителите 
на КТ „Подкрепа“, ако се съгласим с Пакта, рискуваме да изпитаме 
дестабилизация и да останем в предверието на ЕС като най-бедната страна. 

Координационниет съвет на КНСБ излезе със специална позиция. 
Според КНСБ, Пактът „Евро плюс” грубо навлиза в територии на изключителна 
национална компетентност и отговорност, каквито са сферата на труда, 
заплащането и социалната защита. Макар че има и някои положителни насоки, 
свързани с насърчаване на конкурентоспособността, заетостта и финансовата 
стабилност, пактът е ориентиран главно към конкурентоспособност и 
конвергенция, при това инструментите за постигането на тази симбиоза са 
вътрешно противоречиви: висока производителност на труда – при 
ограничаване на разходите за труд; запазване автономността на социалните 
партньори в колективното договаряне – при натиск върху обществения сектор; 
свободен избор на политически действия за всяка държава-членка – при 
препоръчване на възможния пакет от мерки.  

Като цяло според КНСБ, документът е насочен към рестрикции и издигане в 
култ на макроикономическото равновесие и финансовата стабилност, а това 
неминуемо води към орязване на права и замразяване на заплати и пенсии. 
Единственият инструмент за синдикално участие, според Пакта, се изразява в 
призива правителствата да „консултират своите социални партньори” при 
предприемането на по-значителни икономически реформи. 

Позицията на КНСБ беше категорична:  

- Едноличното импровизирано решение на министър председателя, без 
необходимите предварителни национални консултации, както на политическо, 
така и на обществено ниво, за присъединяване към Пакта „Евро плюс” и 
Европейския механизъм за финансова стабилност е  прибързано и рисково 
действие за  социалната стабилност в страната. Няма  причини, нито обективна 
необходимост, нито задължение за България, да се поеме подобен ангажимент.  

- Финансовите ангажименти, свързани с участие на страната ни в изграждането 
на  Европейски механизъм за финансова стабилност, плод на непремерените 
правителствени амбиции за скоростно включване в ЕРМ ІІ, са ненужно и 
непосилно бреме за българските граждани, което КС на КНСБ категорично 
отхвърля. 

- КНСБ се противопоставя с всички законни методи и синдикални действия 
срещу мерки и политики, целящи по-нататъшно огъвкавяване на трудовото 
законодателство, намаление на равнището на работните заплати и на 
социалните плащания (пенсии, обезщетения, добавки, помощи и др.п.), както и 
срещу такива фискални рестрикции и политики, които „връзват ръцете” на 
държавата да предприема адекватни и спешни мерки в сферата на заетостта, 
социалната закрила, образованието, здравеопазването и др. 

КНСБ отстоява стриктното придържане към политиките от Договорите за 
Европейския съюз, в т.ч. и действащия Лисабонски договор, определящи като 
неприкосновена национална отговорност сферите на заетостта, труда и 
социално защитните системи. 
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Предварителното обсъждане със социалните партньори би било 
важно, защото някои от поетите ангажименти поставят под въпрос постигнати 
договорености между социалните партньори у нас, в частност договорените 
през 2010 г. антикризисни мерки, включително и по пенсионната реформа. По-
конкретно: 

- ангажиментът за замразяване на пенсиите и заплатите до 2013 г.; 

- ангажиментът за обвързване на растежа на заплатите само с един показател - 
производителността на труда; 

- ангажиментът за нова пенсионна реформа, която очевидно предвижда 
сериозно повишаване на възрастта за пенсиониране - по-рано от вече 
фиксираните срокове за действие на тези промени и др.; 

- ангажиментът за синхронизиране/координиране на данъчните политики, което 
може да елиминира смятаното за единствено конкурентно предимство на 
България: рекордно ниските ставки на корпоративния данък и плоският данък 
върху доходите на физическите лица /10%/ и т.н. 

 Дебатите по Договора за стабилност, координация и управление 
в Икономическия и паричен съюз, т. нар. Фискален пакт 

Дебатите по фискалния пакт също се проведоха пост фактум, след като 
правителството, в лицето на премиера, по принцип вече беше дало съгласието 
си за присъединяване.  

Народното събрание даде съгласие за участие на България в преговорите и 
сключване на Договора за стабилност, координация и управление в 
Икономическия и паричен съюз (Фискалния пакт), но при определени условия, 
свързани с икономическата политика. Според изразената позиция, страната ни 
трябва се включи към частта, свързана с фискалната дисциплина, но да отложи 
присъединяването си към частта, която ще ни задължи да консолидираме 
икономическата си политика с останалите държави в ЕС. Социалистите се 
въздържаха при гласуването. Според тях, договорът не решава нито един 
насъщен въпрос за излизане от кризата. Според лидера на социалистите, "Не 
можем да подкрепим това проекторешение. България няма нужда да бърза с 
ратифицирането на този договор. Тази политика е дългосрочна и не 
изключвам възможността да се постави въпросът и за референдум”.  

• Правителството на България подписа Фискалния пакт, но с ясното 
послание, че не приема условията на данъчна хармонизация и ще поеме 
финансови ангажименти към Пакта само след влизане в Еврозоната. 

• Парламентарната подкрепа за Европейския фискален пакт беше 
изразена чрез одобрение на два ключови показателя - 2% бюджетен дефицит и 
съотношението на държавните приходи към БВП от 35% (след обсъждания 
увеличен до 40%).  

• Третият елемент на тази фискална политика на правителството е 
замразяването на всички параметри на сегашната данъчна система, при 
условие, че промени в бъдеще ще бъдат възможни само с квалифицирано 
мнозинство от гласовете в  парламента.  
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 Участието на гражданското общество и социалните партньори 
в европейския дебат  

Участието на гражданското общество би трябвало да се осъществява чрез 
Съвета за обществени консултации, който бе създаден през март 2010 г. 
като помощен консултативен орган на парламентарната Комисия по европейски 
въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). Целите на Съвета са да 
консултира КЕВКЕФ при осъществяване на функциите й във връзка с 
парламентарното наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз и 
управлението на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз. 
В Съвета обаче членуват повече от 60 организации: работодателски, 
синдикални, неправителствени, научно-изследователски и др., което значително 
затруднява постигането на общи и консенсусни позиции. Новото икономическо 
управление не беше в центъра на дискусиите в Съвета.  

Липсата на задълбочен парламентарен дебат беше компенсирана от 
дискусии, организирани от Представителството на Европейската комисия в 
България в сътрудничество с Икономическия и социален съвет на Република 
България. Дискусии бяха организирани и от някои неправителствени 
организациии и академичната общност.  

През последните няколко години, ИСС излезе с няколко резолюции по 
въпроси, свързани с новото икономическо управление. В началото на 2013 г. 
Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция по Съобщението на 
Европейската комисия (ЕК) „Годишен обзор на растежа 2013 г.” ИСС 
предупреждава, че прекомерното акцентиране върху финансовата 
консолидация и рестриктивните политики на икономии може да доведе до 
изоставане в изпълнението на целите за растеж и заетост, както и за 
образование, наука, изследвания и намаляване на бедността и социалното 
изключване. Относно препоръката на ЕК, касаеща пенсионната реформа, ИСС 
счита, че постепенното премахване на възможностите за ранно пенсиониране, 
както и изравняването на законоустановената пенсионна възраст за мъжете и 
жените трябва да бъде най-напред обект на широк социален и граждански 
диалог, в контекста на една по-дългосрочна визия за развитието на 
пенсионната реформа в България. Не трябва „да се допуска възрастта за 
пенсиониране в държави с по-ниска очаквана продължителност на живота да е 
по-висока от пенсионната възраст в държави със значително по-висока 
очаквана продължителност на живота” и „счита за необходимо в основните 
европейски стратегически документи да се следва по-добро съгласуване и 
единство на политиките относно модернизирането и реформирането на 
пенсионните системи в държавите - членки на ЕС”. 

Обобщавайки,  

 В страната липсва парламентарен дебат и широка обществена дискусия 
по основни въпроси, свързани с новото икономическо управление и 
въобще с европейския дневен ред. 

 Липсва прозрачност. Решенията се вземат набързо, понякога еднолично 
от премиера.  

 Българският парламент и българската общественост не са информирани 
в подробности за поетите ангажименти от името на нашата държава и 
произтичащите от тях последствия за страната. Позициите на 
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правителството нито се обсъждат достатъчно широко, нито придобиват 
публичност. Дори и за депутатите от националния парламент достъпът до 
тях е затруднен.  

 Едно от предизвикателствата пред прилагането на изискванията на 
новото икономическо управление в България е в бъдеще да се провеждат 
по-редовни и по-съдържателни обществени дискусии, включително и 
специално със социалните партньори.  

 Форми на наднационални интервенции, вкл. специфични 
препоръки към страната в социалната сфера  

В рамките на Европейския семестър 2013 Комисията направи цялостен анализ 
на икономическата политика на България. Тя извърши оценка на нейната 
Конвергентна програма и на Национална програма за реформи и представи 
задълбочен преглед. Според Комисията, въпреки напредъка, постигнат от 
правителството в изпълнението на неговата бюджетна програма, най-
неотложните предизвикателства пред страната остават в общи линии 
непроменени от 2012 г. насам: пазарът на труда, образованието, 
здравеопазването, бизнес средата, обществените поръчки и енергийната и 
ресурсната ефективност.  

Специфичните за страната препоръки за периода 2013-2014 г. са 7, три от които 
са в социалната сфера: 

Препоръка № 2 по пенсионната система 

Да премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране, да въведе 
една и съща законово установена пенсионна възраст за мъжете и за жените 
и да прилага активни политики по заетостта, които да позволят на по-
възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда. Да въведе 
по-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за 
инвалидност, така че да се ограничат ефективно злоупотребите.  

Препоръка № 3 по отношение на пазара на труда 

 Да ускори националната Инициатива за младежка заетост, например чрез  
схеми за гаранции за младежта. Да реформира Агенцията по заетостта, с 
цел тя да предоставя ефикасни консултации за търсещите работа и да 
разработи капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от 
квалификации. Да засили активните политики по заетостта, по-специално 
по отношение на националните схеми за заетост. Да преразгледа 
минималните осигурителни прагове, за да се гарантира, че системата не 
оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицираните работещи. Да 
постигне конкретни резултати по националните стратегии за интегриране 
на ромите и за борба с бедността. Да подобри достъпността и 
ефективността на социалните трансфери и услуги, по-специално за децата 
и възрастните хора. 

Препоръка № 4 по отношение на образованието и здравеопазването 

Да приеме Закона за училищното образование и да продължи реформата във 
висшето образование, като подобри съответствието между  резултатите 
от него и нуждите на пазара на труда и като засили сътрудничеството 
между образованието, научно-изследователските институти и 
предприятията. Да подобри достъпа до приобщаващо образование за 
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децата в неравностойно положение, в частност ромите. Да осигури 
ефективен достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на 
здравните услуги, като обвърже финансирането на болниците с 
постигнатите резултати и като развие извънболничното лечение. 

Останалите 4 препоръки се отнасят запазване на стабилна бюджетна позиция, 
събираемостта на данъците и борбата със сивата икономика; подобряване на 
бизнес средата и намаляване на регулациите; ускоряване използването на 
фондовете на ЕС и укрепване на ролята на независимите регулаторни органи и 
административния капацитет, по-специално в транспорта и енергетиката.   

  

3. Предприети мерки с ефект върху националната система на колективно 
договаряне  

 Типология на мерките 

На фона на кризата, наложената политика на строги икономии и новото 
икономическо управление, развитието на индустриалните отношения през 
последните няколко години е белязано от противоречия и неравномерно 
развитие, в частност на национално ниво. Индустриалните отношения са 
изправени пред огромни вътрешни и външни предизвикателства. От една 
страна, Стратегията Европа 2020 поставя доста амбициозни цели пред всяка 
държава-членка в областта на труда, доходите и заетостта, но от друга - новото 
икономическо управление обезсмисля социалното измерение на Европа, 
поставяйки под въпрос националните системи за социална защита и 
постигнатия досега напредък чрез социалния диалог и колективното трудово 
договаряне. 

Ефектът за България беше ново затягане на рестриктивната политика, спешно 
започване на болезнени реформи (съкращения на работни места, увеличаване 
на възрастта за пенсиониране) и ръст на социалното напрежение и 
недоволство в дългосрочен план. Рестриктивната фискална политика поставя 
сериозни предизвикателства пред изпълнението на приоритетите за 
преодоляване на бедността и за облекчаване на острите социални 
неравенства, което означава, че има дълбоки противоречия между целите и 
инструментите на самата политика. Налице е ясна тенденция на асиметрия 
между икономическото и социалното измерение на политиката, следвана от 
българското правителство, което пое посоката на ограничаване на ролята и 
обхвата на социалния диалог. 

 Влияние върху социалния диалог 

Социалният диалог на национално и отраслово и браншово ниво се 
развива неравномерно. На няколко пъти през този период синдикатите или 
работодателите напускаха Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС), поради това, че: 

- правителството приемаше едностранни решения по редица въпроси, вкл. 
замразяване на заплатите в публичния сектор, неизпълнение на ангажиментите 
по Пакта за икономическо и социално развитие 2006-2009 (през 2008-2009 г.); 

- поради нарушаване на Споразумението за пенсионната реформа (през 2011 
г.); 
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- поради въвеждането на изисквания за предоставяне на информация за 
доходното и имуществено състояние на ръководните кадри в организациите на 
социалните партньори (работодателските организации, през 2013 г.); 

- поради неефективния социален диалог (КТ „Подкрепа“, през 2013 г.). 

Мненията и позициите на социалните партньори бяха подценявани  и не бяха 
вземани предвид в много случаи. Решенията, свързани с новото икономическо 
управление, също не бяха консултирани със социалните партньори. 

Липсата на ефективен и ползотворен тристранен социален диалог  и 
налагането на едностранни решения от страна на правителството доведе до 
засилване автономния диалог на работодатели и синдикати на 
национално равнище.  През 2010 г. социалните партньори подписаха две 
автономни национални споразумения - по дистанционната работа и по 
надомната работа, като договориха и съответните законодателни промени, 
касаещи трудовите и социално осигурителните права на надомните и 
дистанционните работници.  

В края на 2012 г. и началото на 2013 г. социалните партньори проведоха 
преговори и договориха Споразумение за предложения за социално-
осигурителната система, подобряване на социалния диалог и развитието на 
индустриалните отношения.  

В края на 2013 г. и началото на 2014 г. обаче една от работодателските 
организации – Българска стопанска камара - неочаквано атакува трудовото 
законодателство и колективното договаряне с пакет от 28 предложения под 
мотото „за намаляване на административната тежест върху бизнеса”, които 
фактически представляват безпрецедентна атака срещу трудовите и 
социалните права на работниците и минират бъдещия социален диалог.  

 Децентрализация на колективното договаряне 

Тенденцията за децентрализация на колективното договаряне се наблюдава 
още от началото на 2000 г., но тя допълнително бе ускорена вследствие на 
политиката на строги икономии.  

 В някои браншове децентрализацията е обективно обусловена, поради 
липсата на работодателски организации или поради недостатъчно силни 
синдикати, а в други до голяма степен се дължи на отказа на 
работодателските организации на секторно/браншово ниво да участват в 
колективните преговори, използвайки като извинение финансовите 
ограничения. 

 Наблюдават се и промени в резултатите от колективното трудово 
договаряне - вследствие на провежданите политики на строги икономии и 
изискванията на новото икономическо управление – договарят се повече 
клаузи по отношение на заетостта, обучението, социалните придобивки 
за сметка на увеличаване на заплатите. 

 Предприети мерки, свързани със системите на колективно 
договаряне 

Сред въведените мерки, които се отнасят до колективното договаряне или 
оказват влияние върху развитието на индустриалните отношения, могат да се 
отбележат следните: 
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 Натиск върху социалните партньори (изрази се в опит, макар и прикрит, 
да се ограничи тяхното влияние чрез въвеждането на по-строги критерии 
за представителност на социалните партньори. (Вследствие на това, 
отпаднаха две работодателски организации, а други бяха също 
застрашени)  

 Замразяване на минималната работна заплата (2009-2011 г.) 

 Замразяване на заплатите в публичния сектор  

 Масови съкращения и въвеждане на нова система на заплащане в 
държавната администрация без смислена дискусия със синдикатите 
(държавните служители нямат право на колективно договаряне и на 
стачка)  

 Намаляване на публичните разходи и замразяване на средствата за 
социална защита  

 За първи път се използва възможността за opt-out клаузи, свързани със 
заплатите (заплащане на минимална работна заплата, а останалата част 
остава дължима) - строителството, машиностроенето, търговията на 
дребно, браншовете в леката промишленост и т.н.  

 

4. Социални въздействия върху работните заплати, неравенствата и 
индустриалните отношения 

 

 Колективно договаряне на заплатите 

Анализът на съдържанието и постигнатите договорености в колективните 
договори на различни равнища в условията на криза дава възможност да се 
направят няколко по-общи извода: 

- Стесняват се възможностите за договаряне на нови, по-високи равнища на 
работни заплати и все по-често се налагат компромиси в преговорите на 
отраслово и фирмено равнище; 

- Социалните партньори, макар и след известни затруднения, успяват да 
запазят основни договорености и параметри от предходния цикъл на 
договаряне; 

- Налице са тенденции към дерегулация и децентрализация в колективното 
трудово договаряне (отказ от автоматични схеми за индексация на заплатите, 
прилагане на отворени клаузи, нарастващо значение на КТД на равнище 
предприятие); 

- В редица случаи проявление намира т.нар. „trade-off” ефект - договаряне на 
мерки в сферата на заетостта, обучението и квалификацията, почивките и 
работното време, нови социални придобивки и др., за сметка на задържане 
равнищата на работните заплати, където много трудно се постига пробив. 

Тези най-общи констатации по отношение процеса на колективно договаряне на 
заплатите са силно повлияни от прокарваните политики на европейско ниво за 
децентрализация на преговорите, за неизползване на автоматични схеми за 
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индексация на доходите и за обвързване на повишението на заплатите 
единствено и само с ръста на производителността на труда.  

Допълнително негативно влияние оказаха две от препоръките на ЕК в рамките 
на Европейския семестър, които са резултат от констатациите, направени в 
задълбочените прегледи съгласно Регулация (ЕС) No 1176/2011 за превенция и 
коригиране на макроикономически дисбаланси: 

 Да се предотврати по-нататъшен бърз ръст на разходите за труд на 
единица продукция, измерван чрез Индекса на номиналните разходи за 
труд на единица продукция (ИНРТЕП). „Високите и наднормени ръстове 
на разходите за труд” започват от 2007 г. (19%) и достигат апогея си през 
2009 г. (38.5%). След това тенденцията е низходяща, а от 2012 г. 
фактически България е под допустимата норма (12% за страните извън 
евро-зоната) – 9% през 2012 г. и 6.8% през 2013 г.  

 Според ЕК, в условията на криза, неправомерно са повишени 
минималните осигурителни доходи (МОД) за една част от 
икономическите дейности. Предположението е, че тази система за 
бипартитно договаряне, която бе създадена с цел да се бори с 
недекларираната заетост, на практика може да натовари работниците в 
някои нискоквалифицирани сегменти и региони на трудовия пазар, като 
силно намали шансовете им за заетост. 

Тези препоръки намериха израз в: първо -  политиката на правителството за 
„замразяването на доходите”; второ - отказ от административно определяне на 
МОД, в случаите, когато няма резултат от бипартитните преговори; и трето – 
въздържане от продължаване практиката на разпростиране валидността на 
браншови КТД върху всички предприятия от бранша.  

 Динамика на работните заплати 

Като цяло тези мерки забавиха процеса на номинално и реално нарастване на 
работните заплати. Данните в Приложение 9.2 показват, че през целия 
анализиран период е налице нарастване на средната работна заплата (СРЗ). 
До голяма степен обаче това се дължи на динамичните промени в структурата 
на заетостта и начина на изчисляване на средната работна заплата. Фирмите 
освобождават първо и преди всичко неквалифицираните работници, респ. с 
ниски работни заплати. По този начин оставащите в заетост, без да получават 
повишение на индивидуалните си работни заплати, формират по-високи 
равнища на СРЗ – изкуствен статистически ефект, който се наблюдава на 
всички нива на изчисление – от предприятието, през бранша, отрасъла, 
сектора, до национално ниво. 

От номинален ръст 26.5% на СРЗ през 2008 г. темповете през следващите три 
години постепенно спадат, а тенденция към повишение се формира от 
последните две години – съответно 6.6 и 10.4% годишен ръст. В реални 
изражения нарастванията по години на СРЗ се дължи преди всичко на ниските 
равнища на средногодишна инфлация - факт, който в значителна степен се 
определя от рецесията и спада в потреблението. 

Трябва да отбележим обаче, че някои браншове и отрасли не бяха засегнати от 
кризата и при тях не се забелязва този изкуствен ефект, а действително има 
повишение на работните заплати, при това при нарастващ брой на наетия 
персонал. Тук могат да бъдат посочени IT-секторът, фармацевтичната 
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промишленост, целулозно-хартиената промишленост, дървообработването, 
отделни браншове на машиностроенето. 

Характерна за България е високата диференциация в заплащането на труда 
както по професионално-квалификационен, така и по отраслово-браншов 
признак. По данни на Евростат 27% от работниците в страната са 
„нископлатени“, чиито заплати са под 67% от медианната заплата, като по този 
показател България е сред трите страни с най-висок относителен дял на 
нископлатените работници. През наблюдавания период нараства разликата 
между размера на най-ниската и най-висока СРЗ в отделните отрасли и 
браншове. Това показва висока степен на поляризация на доходите от труд, 
което предполага и задълбочаване на социалните неравенства. Съотношението 
между най-ниския размер на СРЗ (398 лв. в „Обслужването на сгради и 
озеленяване”) и най-високия (2561 лв. в „Производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти”) през третото тримесечие на 2013 г. е 6.4 пъти. В сравнение с 
предишни периоди подобни междуотраслови съотношения минимум/ максимум 
на СРЗ са в рамките на 5 до 6 пъти. 

По равнище на средната работна заплата (413 евро през 2013 г.) България 
продължава да бъде на последно място сред страните членки на ЕС. 
Незавидна е нейната позиция и по паритет на покупателна способност на СРЗ 
спрямо повечето страни от съюза, напр. 25% от СРЗ (ППС) в индустрията и 
услугите на Германия, 26% от тази в Холандия, 31% във Финландия, 41% в 
Малта и 50% в Португалия (данни на Евростат за 2011 г.). Ниският размер на 
доходите от труд в България може да се открои и в данните за относителният 
дял на компенсацията на наемния труд в БВП – в продължителен период този 
дял е в рамките на 35-38%, като едва през 2013 г. надхвърля 40% (виж 
Приложение 9.3).   

В съответствие с официално обявената политика на „замразяване на доходите” 
МРЗ остана непроменена за над две години и половина в размер от 123 евро, 
като след това от 1. септември 2011 г. под силния натиск на синдикатите бе 
повишена на няколко стъпки до 174 евро от началото на 2014 г. (виж 
Приложение 9.4). Въпреки това съотношението й към СРЗ през целия период 
остана на много ниски нива – 38.2% през 2013 г. По номинален размер МРЗ е 
сред най-ниските в ЕС през 2013 г. (след България е само Румъния – 157.50 
евро). По паритет на покупателна способност позицията на България е също 
много слаба – 25% от МРЗ (ППС) в Белгия, 26% от тази в Ирландия, 32% в 
Гърция, 35% в Малта и 47% в Португалия. 

 Социални неравенства и бедност 

Кризата и предприетите мерки за замразяване на доходите задълбочиха 
социалните неравенства и възможността за близо половината от населението 
на страната да излезе от капана на бедността и социалното изключване. 

След като коефициентът на Джини в продължителен период от 90-години на 
миналия век бе в рамките на 25-30%, то през последните 5 години той е вече в 
диапазона 33-36% и заедно с Румъния, Испания, Гърция и Португалия е сред 
най-високите в ЕС (виж Приложение 10). Предприетите непопулярни мерки 
засилиха диференциацията в доходите и направиха бедните по-бедни, а 
богатите по-богати. 
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Рязко се покачва поляризацията в доходите на 20-те процента най-бедни и 
20-те процента най-богати. През периода 2002-2006 г. квинтилното подоходно 
съотношение (S80/S20) e в диапазона 3.6-5.1 пъти, след което той вече трайно 
се установява в интервала – 6-7 пъти (виж Приложение 10). По този показател 
България отново попада в горе споменатата група страни с най-висока степен 
на поляризация на доходите между бедни и богати. 

България е сред държавите, в които рискът от бедност или социално 
изключване за населението е над средното равнище за ЕС (виж Приложение 
10). Според данните от наблюдението EU-SILC през 2012 г. делът на хората, 
живеещи в бедност или социално изключване е 49.3%, като това е най-високата 
стойност за периода 2008-2012 г. и най-висока в рамките на ЕС. За младежите 
във възрастовата група 15-24 г. този процент е 51.3, а за възрастовата група 15-
29 г. е 48.7%.  

Хората, живеещи в риск от бедност (т.нар. монетарна бедност), са 21.2% или 
1,558 млн. души. Най-високо рискови са следните групи: 

- по възраст: тези от 0 до 17 г. и на 65 и повече години – по 28.2%; 

- по типове домакинства: двама възрастни с 3 и повече зависими деца 
(61.0%), едно лице в домакинство жена (55.8%), едно лице в домакинство 
на възраст над 65 г. (55.1%); 

- по икономическа активност: безработни (48.5%), незаети (31.3%), 
пенсионери (26.2%), заети, или т.нар. “working poor” (7.4%). 

Живеещите в материални лишения българи са 44.1%, което е с 0.5 п.п. 
повече спрямо предходната година. При лицата на възраст 15-24 г. процентът 
на живеещите в материални лишения е 45.5%, а при лицата на възраст 15-29 г. 
е 43%. 

 Основни индикатори за развитието на индустриалните 
отношения 

Експертните оценки по отношение покритието с колективен трудов 
договор са базирани върху промените в броя на сключените колективни 
трудови договори, предполагаемия обхват на лицата в тях и общия брой на 
наетите. По този начин индикаторът за степен на покритие е по-силно повлиян 
от динамиката в броя на наетите лица, отколкото от другите фактори, които не 
играят толкова съществена роля (броят на сключените колективни трудови 
договори и този на покритите от тях лица остава относително стабилни). 
Данните от национално представителни емпирични изследвания обаче показват 
значително по-ниска степен на покритие на наемните работници с КТД (под 
30%), което може да се обясни и с ниската степен на популярност на самия 
процес на колективно договаряне в България. 

Таблица 3: Степен на покритие с КТД на наетите лица (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 

30 32 35 38 29* 

 Източник: Експертни оценки – ИССИ на КНСБ. *Данни от Национално 
представително изследване „Индекс на трудовия климат”.  

 



 42 

Обясненията относно промените в степента на покритие на наемните 
работници с колективен трудов договор са в аналогична посока и във връзка с 
динамиката на синдикалната плътност. Когато намалява броят на наетите 
в националната икономика, като правило синдикалната плътност се повишава, 
тъй като в преобладаващата част съкратените и уволнени работници не са 
синдикални членове. Данните от емпирични социологически изследвания 
показват малко по-висока синдикална плътност (около 21-22%), но като цяло не 
е стопирана тенденцията към намаляване абсолютния брой на синдикалната 
членска маса. 

Таблица 4: Синдикална плътност (брой на синдикалните членове към броя 
на всички наети лица) – в % 

2008 2009 2010 2011 2012 2010 2012 

16.9 17.3 18.9 18.9 19.0 21.2* 21.9* 

Източник: Експертни оценки – ИССИ на КНСБ. *Данни от Национално 
представително изследване „Индекс на трудовия климат”. 

 

5. Социални вълнения, породени от мерките за икономии и структурните 
реформи 

 

 Трудови конфликти 

Сред основните причини за протестите и стачките в редица предприятия през 
последните години са : 

- забавени и неплатени заплати с месеци и дори години (това е проблем за 
целия период на преход, но политиката на строги икономии значително го 
засили); 

- значителни съкращения на персонал, а в някои случаи ликвидиране на 
цели предприятия (Кремиковци); 

- преструктуриране и приватизация (Български държавни железници, 
големи компании в металургията, мините, военно-промишления 
комплекс, здравеопазване, Българска академия на науките, Български 
пощи); 

- искания за повишаване на заплатите (предимно сфери от обществения 
сектор – системите на социално подпомагане, бърза помощ, 
здравеопазване, полиция, места за задържане). 

 Мобилизация срещу политиките за икономии  

Мерките за строги икономии, някои от препоръките и политиките, наложени в 
рамките на европейския семестър, предизвикаха организирането от 
синдикатите на Национални протести, митинги и демонстрации. 

▪ Две отделни протестни демонстрации бяха проведени от двата най-
големи синдиката в страната - Конфедерацията на труда Подкрепа и КНСБ през 
юни 2009 г. , които целяха да изразят загрижеността си относно кризата и 
нейното влияние върху  заетостта и доходите. Заедно с това, КНСБ представи и 
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своите искания към бъдещото правителство с оглед на предстоящите 
парламентарни избори.    

▪ В България, както и в редица други европейски страни, в рамките на 
политиката за строги икономии и новото икономическо управление 
правителството предприе реформа на пенсионната система, чиято 
прокламирана цел беше създаване на финансова устойчивост на пенсионните 
фондове.  КНСБ остро се противопостави на опитите без диалог със 
социалните партньори да бъдат правени промени в една толкова важна за 
всеки български гражданин система. КНСБ проведе национален протест през 
октомври 2010 г. под надслов „Не на пенсионна и здравна реформа, орязващи 
права”, като се обяви против плановете на правителството да удължи 
необходимия осигурителен период с три години.  В протеста участваха над 
15 000 синдикални членове, младежи и пенсионери. В резултат на протеста 
бяха проведени преговори на социалните партньори и беше подписано 
Споразумение, според което повишаването на възрастта за пенсиониране и 
осигурителния стаж трябваше да започне от 2021 г. 

▪ Под натиска на Европейската комисия и в отговор на получените в 
рамките на европейския семестър специфични за страната препоръки, през 
2011 г. правителството наруши подписаното със социалните партньори 
Споразумение по пенсионната реформа и реши от 2012 г. да започне 
повишаване с една година на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране, 
както и да предприеме някои мерки по отношение на ранното пенсиониране.  В 
отговор на това безпрецедетно формализиране на социалния диалог и липса на 
уважение към социалните партньори, през ноември 2011 г. КНСБ и КТ 
„Подкрепа”  мобилизираха 35 000 синдикални членове и граждани на България 
на протест срещу плановете на правителството и нарушаването на 
Споразумението.  Синдикатите настояха за широка дискусия  и предприемане 
на действия само след постигане на социален консенсус. Макар и не напълно, 
правителството отстъпи и прие решение за увеличаване на пенсионната 
възраст не с една година, а с 4 месеца всяка година до достигането на 65 
годишна възраст за мъжете и 63 годишна възраст за жените. В сферата на 
пенсионната реформа битката все още предстои, тъй като в специфичните за 
страната препоръки се настоява за изравняване на пенсионната възраст за 
мъжете и жените  до 65 години.   

▪ През ноември 2013 г. в  навечерието на приемането на държавния 
бюджет за 2014 г. КНСБ, след обсъждането на бюджета в НСТС, организира 
протест срещу рестрикциите в бюджета и продължаването на политика на 
строги икономии в името на фискалната стабилност. КНСБ категорично не 
приема начина на преразпределение на средствата по отношение на 
макрорамката. Конфедерацията критикува предложения проект за бюджет и по 
отношение на: липсата на загриженост за оздравяване на държавните 
дружества, като Националната електрическа компания и Български държавни 
железници; орязаните средства в бюджета на редица министерства. Според 
синдиката, недостатъчни са и средствата за актуализиране на единните 
разходни стандарти в обществения сектор. Основната загриженост на 
синдиката е, че липсват необходимите социални мерки за работещите българи, 
в частност за работещите бедни. В тази връзка, КНСБ настоява за необлагаем 
минимален доход до 400 лева. Сред другите искания са: замразяване на 
възрастта за пенсиониране, минимум 10% увеличение на заплатите в 
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публичния сектор, законодателни промени за криминализиране на неплащането 
на социалните осигуровки от работодателя, гарантиране на правата на 
синдикално сдружаване, колективно договаряне и стачка. Част от исканията на 
КНСБ бяха отчетени в приетия от Народното събрание окончателен вариант на 
бюджета. Така напр., за пръв път след въвеждането на плоския 10% данък 
върху доходите на физическите лица, се предвижда реимбурсиране на 
платения през 2014 г. данък общ доход на наетите на минимална работна 
заплата в страната. 

 Нововъзникващи социални движения  

Гражданските протести в страната се интензифицираха като реакция на 
дълбоката икономическа, социална и морална криза. В същото време има 
безпрецедентна конфронтация и разделение на гражданите, които подкрепят 
или са против правителството. 

2011 г. беше белязана с протести срещу банките и високите лихви по 
кредитите. През есента на 2012 г. протестите срещу политиката на 
правителството бяха  почти непрекъснати, но не особено масови, 
представляващи различни съсловия, фермери, еколози и майки с деца, 
пациенти и инвалиди, полицаи и военни, пенсионери и младежи. В някои 
случаи те бяха организирани и подпомогнати от опозиционните партии.  

Значително по-масови бяха протестите през 2013 г. Започналите в началото на 
2013 г. протести бяха в началото икономически мотивирани: българите се 
вдигнаха на бунт срещу монополите. Започнали спонтанно в десетки градове, 
протестите бяха насочени срещу непоносимите сметки за електроенергия, 
които надхвърляха с 50 до 100% сметките от предишния зимен сезон. Основно 
недоволството беше фокусирано върху чешката компания ЧЕЗ, едно от трите 
чуждестранни електроразпределителни дружества, опериращо в западната 
част от територията на страната. Към недоволството от монополите се прибави 
и недоволството от правителството. Изненадващо уличното недоволство 
доведе до оставката на правителството през февруари 2013 г. 

Започналите в средата на 2013 г. протести, почти вeднага след идването на 
власт на новото правителство, имаха политически мотиви – срещу властта и 
олигархията. Те бяха масови и ежедневни  и продължиха почти до края на 
годината. Основното искане беше за оставка на правителството и нов морал в 
политиката, повече прозрачност на политическите решения. През октомври към 
тях се присъединиха и студентите, които окупираха най-големия университет в 
България и направиха опити за окупация и на други университети. 
Протестиращите поставиха искания за гражданско участие и овластяване на 
народа.  

Протестите в България, както и в повечето страни в света през последните 
години, са свързани с липсата на „реална демокрация, с нарастващото 
осъзнаване, че политиката на строги икономии, провеждана през последните 
години, не отговаря на техния дневен ред”. Гневът на хората от улиците е  и 
израз на фрустрацията от политиката и липса на доверие в политиците от целия 
политически спектър. Това ясно свидетелства за криза на политическото 
представителство, свързано с политическата система, която е глуха към 
потребностите и настроенията на обикновените хора.   
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Профилът на протестиращите също се променя. Това не са само традиционно – 
синдикати, фермери, пенсионери, включват се представители на средната 
класа, на работещите млади хора.  

Разширява се и рамката на протестите – блокирането на улици е ежедневно, 
блокирането на сгради, хепънингите са също неразделна част от протеста. Най-
лошото е, че в редица случаи протестите придобиха крайни и трагични форми - 
гладните стачки и самозапалванията, като израз на липсата на перспектива, 
също бяха част от протестите у нас.  

Протестите бяха насочени основно към правителствата, към местните власти, 
към липсата на прозрачност и отчетност на политиците, към срастването с 
олигархията, към ширещата се корупция, към липсата на адекватна 
икономическа и социална политика. Те бяха израз на натрупания през годините 
огромен гняв срещу арогантността на управляващата класа, срещу корупцията 
и кражбите, срещу демонстративната некомпетентност на цели институции, 
срещу незаинтересоваността на служители и институции, точно които трябва да 
ги е грижа за гражданите на България.  

Като цяло липсваха ясно артикулирани идеи за бъдещото развитие и откроени 
лидери, което до голяма степен е свръзано с начина на организиране - чрез 
социалните мрежи.  

Характерно за протестите също е разделението на хората – през последната 
година бяхме свидетели на ежедневните протести срещу правителството и 
протести в подкрепа на правителството.   

 Недоверие и недоволство от институциите, в частност от 
европейските институции 

Данните от проведените през август 2013 г. и януари 2014 г. национални 
представителни изследвания „Синдикален барометър” сред заетите в страната 
на възраст 15-64 г. показват силно влошаване на обществено-икономическата 
ситуация в страната. С особена сила тази констатация важи за политическата 
ситуация, което е ярко свидетелство за практически изчерпано доверие към 
политиците, политическите институции и съществуващата партийна 
конфигурация в тях.  

Графика 1:  Оценка на политическата ситуация
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Източник: Синдикален барометър 2013 и 2014 г. 
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С подобно изражение е общественият негативизъм и по отношение на 
икономическата ситуация в страната, с тази разлика, че между двете 
изследвания влошаването не е толкова силно. Очевидно е, че независимо от 
появата на някои позитивни индикации за бавно „отлепване от дъното” на 
кризата (статистически показатели за плавен икономически растеж, повишаване 
на промишлената продукция, заетостта и икономическата активност),  
населението не е усетило дори минимално подобряване в жизнения си 
стандарт и състоянието на пазара на труда. Несигурността остава да властва. 

Графика 2:  Оценка на икономическата ситуация
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Източник: Синдикален барометър 2013 и 2014 г. 
 
Нарастващият негативизъм по отношение на социално-икономическата 
ситуация в страната естествено води до много ниски персонални и 
институционални оценки, което означава, че козметични промени са 
невъзможни и промяната на статуквото изисква нови действащи лица. 

Очаквано най-високо одобрение среща дейността на главния прокурор на 
Републиката (50.4%) и на Президента (33.5%), но последният има твърде 
ограничени правомощия в политическата система на страната. Парламентът 
получава най-тежката „присъда” на респондентите (85.5% неодобрение за 
свършената работа), като тя не подминава както отделните парламентарни 
групи, така и председателя на тази институция (над 74% неодобрение). Това е 
ясен сигнал, че ситуацията с Народното събрание е нетърпима и политическата 
конфигурация в него се нуждае от възможно най-бърза промяна.  
Правителството естествено обира всички негативи на парламентарната криза. 
Лично премиерът получава одобрение от 26.8%, но правителството като цяло 
изглежда много по-слабо (20.3%). Това съдържа и персонална оценка на 
отделните министри, една част от които не се ползват с особено доверие в 
обществените рейтинги. 
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Източник: Синдикален барометър 2014 г. 
 
Българите продължават да имат по-голямо доверие на европейските 
институции, отколкото на българските. Свободното пътуване и по-големите 
възможности за работа се оценяват като най-големите ползи от членството ни. 
Отвъд този обществен консенсус обаче има натрупано разочарование. Ако 55% 
от хората изразяват положително отношение към присъединяването ни към ЕС, 
то едва 34% смятат, че членството ни в ЕС е донесло повече ползи за страната, 
а само 15% са тези, които смятат, че лично са спечелили (данни на 
социологическа агенция Алфа Рисърч от март 2014 г.). 

Макар че евроскептицизмът в България нараства, той не е толкова силно 
изразен в сравнение с други страни от ЕС. При 35% активност на изборите за 
Европейски парламент българските избиратели не допуснаха в него да влязат 
евроскептици и крайни формации, отричащи европейската интеграция.  

Все пак България не беше подмината от ксенофобските настроения заради 
бежанците и нелегалните имигранти от Азия и Африка. Едни от най-
потърпевшите се оказаха сирийските бежанци. Сред причините за това 
анализатори и експерти виждат страха от безработица, отчаянието от бедността 
и ниските доходи. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

Новото икономическо управление и европейският семестър са издигнати едва 
ли не в единствен инструмент за провеждане на „съгласувани политики”, които 
фактически представляват откровената форма на икономически диктат. 
Българската икономика далеч не представлява основна заплаха за 
финансовата и валутна стабилност на ЕС, но постоянно е обект на препоръки, 
поради статистически несъвършената система за ранно предупреждение за 
макроикономически дисбаланси. 
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• КНСБ счита, че бюджетните ограничения, които българското 
правителство прие, са абсолютно неподходящи; те са далеч под 
критериите от Маастрихт или обичайната европейска практика. 

• Сключването на фискалния компакт беше опит да се изключат 
гражданите на ЕС и Европейския парламент от сериозно участие в 
икономическото управление и дискусии в рамките на Европейския 
семестър.  

• Това не само трябва да бъде предотвратено, но настоящото 
икономическо управление трябва да бъде обвързано с по-широка 
система от наистина приложими минимални социални стандарти и 
структурни показатели, като контрапункт на изследваните фискални 
параметри. 

• Европа се нуждае от обновена стратегия за заетостта и КНСБ напълно 
подкрепя Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) в стремежа 
й към приемане на амбициозен европейски инвестиционен план за 
качествена заетост, който може да генерира до 11 млн. нови работни 
места. Планът се основава на една нова европейска индустриална 
политика, основана на иновации, научни изследвания, образование, 
обучение и устойчиво развитие. 

• В национален мащаб, трябва да бъдат разработени и приложени 
политики и мерки за генериране на икономически растеж чрез 
увеличаване на заетостта, доходите и социалното включване. 
Националното финансиране трябва да даде приоритет на целевите групи 
от млади хора до 29 години, безработни над 50 и регионални програми в 
райони с висока безработица. 

• Високата подоходна диференциация и диференциацията на заплатите в 
България в съчетание с ниските абсолютни нива на разходите за труд 
води до висок относителен дял на ниско платени работници, широко 
разпространена парична бедност и увеличаване на риска от бедност и 
социално изключване. Най-важните лостове за преодоляване на тези 
негативни явления могат да бъдат намерени в областта на 
разпределение и преразпределение и това е наш основен приоритет.  

• За КНСБ признаването и насърчаването на колективното трудово 
договаряне и автономността на социалните партньори е най-важният 
критерий за политиката по доходите на всяко правителство и политическа 
власт. 

В отговор на горепосочените предизвикателства и с оглед разширяване на 
инструментите за влияние, двете синдикални централи КНСБ и КТ „Подкрепа” 
заедно с Анти-бедност информационен център - България (член на ЕАPN - 
Брюксел) и други НПО, занимаващи се със специфични проблеми – на 
пенсионерите, на младите хора, джендър и екологични политики, формираха 
Национален пилотен алианс за демократичен, социален и устойчив 
Европейски семестър (National Pilot Alliance for a democratic, social and 
sustainable European Semester). Основната цел на Алианса е постигането на по-
голям обхват и ефективност на публичния дебат чрез: 
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 Изготвянето на критични анализи по основни документи на Европейския 
семестър, като Годишния обзор на растежа, Специфичните препоръки за 
страната, Националния план за реформи и др. 

 Разпращане на становища и съобщения до ключови актьори и всички 
заинтересовани лица, по различни канали и до различни заинтересовани 
групи в отделните етапи от протичане на цикъла. 

 Включване на медиите (традиционни и социални мрежи) за 
разпростиране на дебата сред широката общественост, организиране на 
тематични дискусии и формирането на алтернативни решения. 

 Разширяване на възможностите и инструментите за влияние при 
вземането на решения и при разработването на националните документи 
и политики. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1: Брутен вътрешен продукт (БВП) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Реален ръст на  БВП (процентно изменение спрямо 
предходната година) 

6.2 -5.5 0.4 1.8 0.6 0.9 

БВП на глава от населението в СПС (индекс 
EС28=100) 

44 44 44 47 47 - 

Източник: ЕВРОСТАТ и Национален статистически институт 

* Предварителни данни 

 

 Приложение 2: Преки чуждестранни инвестиции  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

В млн. евро 6 728 2 437 1 151 1 330 1 480 1 229 

В % от БВП 19.0 7.0 3.2 3.5 3.7 3.1 

Източник: Българска Народна Банка 

* Предварителни данни 

 

 Приложение 3: Бюджетен дефицит и държавен дълг (% от БВП) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Бюджетен дефицит/излишък 1.7 -4.3 -3.1 -2.0 -0.8 -1.8 

Бруто държавен дълг 13.7 14.6 16.2 16.3 18.5 17.9 

Източник: ЕВРОСТАТ и Национален статистически институт 

* Предварителни данни 
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 Приложение 4: Икономическа активност 

Коефициенти на икономическа активност (в %) 

Изчислени на базата на: 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Население на 15 и повече години 53.8 53.0 52.0 52.5 53.1 53.9 

Население на възраст 15-64 г. 67.8 67.2 66.5 65.9 67.1 68.4 

Източник: Национален статистически институт. Наблюдение на работната сила. 

* Предварителни данни 

 

 Приложение 5: Брой заети лица 

Заети (в хиляди) по групи икономически дейности (2008-2013) 

Групи икономически дейности 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Общо 3360,7 3253,6 3052,8 2965,2 2934,0 2934,9 

Селско, горско и рибно стопанство  251,2 230,7 208,1 201,0 189,0 195,5 

Добивна промишленост 35,0 34,0 33,0 26,3 26,0 26,0 

Преработваща промишленост 769,7 713,9 637,4 593,0 603,5 576,4 

Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и газообразни горива 

42,1 41,2 42,7 42,9 44,2 39,9 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 

37,0 34,9 33,6 41,7 39,2 36,7 

Строителство 340,3 322,5 268,5 228,7 206,0 206,9 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 530,0 527,9 531,1 544,4 526,9 525,5 

Транспорт, складиране и пощи 189,5 187,6 177,3 173,7 176,3 180,8 

Хотелиерство и ресторантьорство 168,8 168,7 159,7 159,2 152,7 146,1 

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 

71,2 70,8 70,3 67,5 68,9 75,3 

Финансови и застрахователни дейности 57,0 61,5 52,7 55,0 52,7 51,6 

Операции с недвижими имоти 14,1 13,1 10,1 9,3 7,8 9,7 

Професионални дейности и научни изследвания 83,9 87,7 84,8 81,5 78,8 84,9 

Административни и спомагателни дейности 73,9 72,4 76,0 83,0 106,2 118,8 

Държавно управление и отбрана; задължително 
социално осигуряване 

235,3 235,1 226,2 224,1 230,4 228,6 

Образование 205,6 191,2 184,4 187,5 188,2 184,8 

Хуманно здравеопазване и социална работа 158,1 164,1 159,4 153,2 145,0 153,4 

Култура, спорт, развлечения 43,8 40,8 39,0 38,9 39,3 40,4 

Други дейности 54,1 55,4 58,4 54,3 53,0 53,6 

Източник: Национален статистически институт. Наблюдение на работната сила. 

* Предварителни данни 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 Приложение 6: Заетост 

Коефициенти на заетост (в %) 

Изчислени на базата на: 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Население на 15 и повече години 

общо 50.8 49.4 46.7 45.6 46.6 46.7 

мъже 56.5 54.9 51.3 49.6 50.8 51.4 

жени 45.5 44.4 42.4 41.9 42.6 42.8 

Население на възраст 15-64 години 

общо 64.0 62.6 59.7 58.5 58.8 59.5 

мъже 68.5 66.9 63.0 60.9 61.3 62.0 

жени 59.5 58.3 56.4 56.2 56.3 56.8 

Население на възраст 20-64 години 

общо 70.7 68.8 65.4 63.9 63.0 63.6 

мъже 76.1 73.8 69.1 66.6 65.8 66.4 

жени 65.4 64.0 61.7 61.2 60.2 60.7 

Източник: Национален статистически институт. Наблюдение на работната сила. 

* Предварителни данни 

 

 Приложение 7: Безработица 

Коефициенти на безработица (в %) 

Изчислени на базата на: 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Население на 15 и повече години  5.6 6.8 10.2 11.2 12.3 12.9 

Население на възраст 15-64 години 5.7 6.9 10.3 11.3 12.4 13.0 

Население на възраст 15-24 години 12.7 16.2 23.2 25.0 28.1 28.4 

Дълготрайна безработица 2.9 3.0 4.8 6.3 6.8 7.4 

Източник: Национален статистически институт. Наблюдение на работната сила. 

* Предварителни данни 

 

 Приложение 8: Нормална / нетипична заетост  

Относителен дял на наемните работници (в %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

По продължителност на работното време: 

Пълно работно време 98.5 98.4 98.3 98.2 98.0 97.8 

Непълно работно време 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 

По вид на договора с работодателя: 

Трудов договор 96.2 96.4 96.8 97.5 97.5 97.0 

Граждански договор 1.4 1.5 1.2 0.9 1.0 1.2 

Без договор 2.4 2.1 2.0 1.6 1.5 1.8 

По вид на заетостта: 

Постоянна заетост 95.0 95.3 95.5 95.9 95.5 94.4 

Временна заетост/заетост през агенции 5.0 4.7 4.5 4.1 4.5 5.6 

Източник: Национален статистически институт. Наблюдение на работната сила. 

* Предварителни данни 
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 Приложение 9: Работни заплати  

Приложение 9.1: Средна месечна заплата – общо и по икономически сектори (в евро) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Общо 278 311 331 351 374 413 

Обществен сектор 333 344 383 389 405 430 

Частен сектор 260 279 312 338 363 408 

Източник: Национален статистически институт 

* Предварителни данни 

 

Приложение 9.2: Средна годишна работна заплата (лева), средногодишна инфлация (%), номинален 
и реален ръст на работната заплата (процентно изменение спрямо предходната година) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Средна годишна работна заплата (лв.) 6538 7309 7777 8230 8773 9690 

Средногодишна инфлация (%) 12.3 2.8 2.4 4.2 3.0 0.9 

Номинален ръст на работната заплата (%) 26.5 11.8 6.4 5.8 6.6 10.4 

Реален ръст на работната заплата (%) 12.7 8.7 3.9 1.6 3.5 9.5 

Източник: Национален статистически институт 

* Предварителни данни 

 

Приложение 9.3: Компенсация на наемните лица 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

По текущи цени (в % от БВП) 35.2 37.8 38.5 37.9 38.6 40.7 

Източник: ЕВРОСТАТ 

* Предварителни данни 

 

Приложение 9.4: Месечна минимална работна заплата за страната (в евро) 

от 1.1.2008 от 1.1.2009 без промяна 
2010 

От 1.9.2011 От 1.5.2012 От 1.1.2013 от  1.1.2014  

112 123 123 138 148 158 174 

Източник: Национален осигурителен институт 
 

 Приложение 10: Неравенство и бедност  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходно квинтилно съотношение (S80/S20) 6.5 5.9 5.9 6.5 6.1 

Коефициент на Джини 35.9 33.4 33.2 35.0 33.6 

Относителен дял на населението в риск от бедност или социално 
изключване (%) 

44.8 46.2 49.2 49.1 49.3 

Относителен дял на населението в риск от бедност (%) 21.4 21.8 20.7 22.2 21.2 

Относителен дял на работещите в риск от бедност (%) 7.5 7.4 7.7 8.2 7.4 

Източник: ЕВРОСТАТ, Изследване на доходите и условията на живот 
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 Приложение 11: Законодателни инициативи и промени в периода 2010-2013 г., свързани с 
Европейското управление и прилагането на анти-кризисни мерки на пазара на труда 

 
2010 г. 

Бяха подписани две национални споразумения: 
- за регулиране на надомния труд в Република България; 
- за организацията и прилагането на дистанционна работа. 

Първото споразумение е свързано с ратификацията на Конвенцията относно надомния труд, приета от 
МОТ през 1996 г. и влязла в сила за България на 17. юли 2010 г. Второто споразумение кореспондира с 
приетото на 16. юли 2002 г. от Европейската конфедерация на профсъюзите и Европейските 
работодателски организации Рамково споразумение за дистанционната работа. 
Като следствие от продължилата почти една година работа на експертния консултативен съвет за 
промени в пенсионната система (с активното участие и на синдикални експерти) бе подписано и 
Национално споразумение за нова стратегия и усъвършенстване на пенсионното законодателство, в 
което основните репери са: 

- криминализиране на неплащането на осигуровки от началото на 2011 г.; 
- повишаване на осигурителната вноска за пенсия с 1.8 процентни пункта от началото на 2011 г.; 
- от 2012 г. ежегодно увеличаване с по 4 месеца на изискуемия осигурителен стаж до достигане 37 

г. за жените и 40 г. за мъжете; 
- до края на 2014 г. няма да се променят условията за ранно пенсиониране на категорийните 

работници – миньори, водолази, пилоти и др. 
- от 2021 г. започва вдигането на възрастта за пенсиониране с по 6 месеца всяка година, докато 

достигне 63 г. за жените и 65 г. за мъжете. 
През 2010 г. важни промени бяха предприети и в областта на ползването на болнични, на планирането на 
годишния отпуск и използването на натрупан такъв от предходни години.  
В сферата на пасивните политики на пазара на труда бе премахнат таванът на обезщетенията за 
безработица и сега той е 60% от осигурителния доход преди настъпването на риска. До промяната 
максималният размер на обезщетението бе 240 лв., което бе несправедливо за повечето от 
осигуряващите се върху по-високи от средната работна заплата размери. 

 

2011 г. 

В нарушение на подписаното през 2010 г. Национално споразумение за нова стратегия и 
усъвършенстване на пенсионното законодателство правителството и парламентарната група на 
управляващата партия ГЕРБ инициира спешни мерки за ускоряване на пенсионната реформа, които 
предвиждат още от 2012 г. да се увеличи с една година  пенсионната възраст за всички категории труд, а 
от 2015 г. възрастта да нараства ежегодно с по 4 месеца, така че в началото на 2021 г. тя да стане 65 г. за 
мъжете и 63 г. за жените. Тази непопулярна мярка предизвика масово недоволство и протести в страната. 
Синдикатите реагираха с организирането на Национален протестен митинг пред парламента. 
В Кодекса на труда бяха приети промени във връзка с режима на отпуските, които влязоха в сила от 1 
март 2011 г. Те се отнасят основно до графика за ползване на годишния платен отпуск и възможностите 
за неговото отлагане. Съгласно новите разпоредби работодателите имат задължение до края на всяка 
година да утвърдят график за ползване на платения годишен отпуск на своите работници през 
следващата календарна година, като се консултират със синдикатите. Въведена е и възможност за 
отлагане на до 10 дни платен отпуск по писмено искане на служителя при уважителни причини и със 
съгласието на работодателя.  
Предстоят да се приемат до края на годината и нови критерии за представителност на организациите на 
работниците и служителите и тези на работодателите, които вече бяха обсъдени и приети в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. Те ще бъдат използвани при предстоящото преброяване на 
организациите на социалните партньори. Обсъждат се и различни варианти на законов регламент относно 
дейността на Агенциите за временна работа. 
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2012 г. 

Основно усилията на правителството бяха насочени към подобряване събираемостта на приходите, като 
значителен ефект беше постигнат чрез въвеждането на задължително свързване на касовите апарати на 
търговските обекти и бензиностанциите със системата на Националната агенция по приходите (НАП). 
Само от тази мярка допълнително в бюджета влязоха над 250 млн. лв.  
Влошената ситуация, както и необходимостта от ефективно прилагане на Европейската директива за 
борба със забавените плащания, провокираха правителството да извърши промени в Търговския закон. 
Новият регламент предвижда два месеца максимален срок, в който държавата трябва да погасява 
задълженията си към бизнеса, и 30-дневен срок за разплащане между фирмите, освен ако партньорите не 
са договорили помежду си друго. Според КНСБ обаче, не са решени законодателно редица проблеми при 
договарянето на работните заплати, както и права, свързани с изплащането на трудовите 
възнаграждения. Затова Конфедерацията настоява за спешно приемане на законодателен текст в 
Гражданскопроцесуалния кодекс относно издаване на изпълнителен лист при неизплатени 
възнаграждения или обезщетения на работници и служители. Така работещите ще могат да изискват 
дължими и неизплатени от работодателя си суми по извънсъдебен път. Това, според юридически 
експерти на синдиката, ще спести на потърпевшите разходи за адвокати и съдебни процедури. 
На национално равнище единственото по-значимо постижение е подписаното от правителството и 
социалните партньори през юни 2012 г. Национално споразумение „First job”, с което те поеха взаимни 
ангажименти и инициативи за насърчаване на младежката заетост и улесняване прехода от образование 
към заетост. Споразумението предвижда както популяризиране на мерки и инициативи за младежка 
заетост, така и реализирането на конкретни проекти по създаването на стажантски и работни места, 
провеждането на курсове и обучения за повишаване адаптивността на младите хора, завършващи средно 
или висше образование, към изискванията на пазара на труда. 

 

2013 г. 

През февруари 2013 г., като следствие от подписания от България Пакт за стабилност, парламентът прие 
Закон за публичните финанси (ЗПФ), влязъл в сила от началото на 2014 г. 
С Бюджета за 2014 г. се предвижда от 1 януари да се увеличи МРЗ  на 340 лв., като от 2015 г. започне 
възстановяване на платения данък за доходите до този размер (по предложение на КНСБ).  За най-
бедните пенсионери се предвиждат Коледни добавки през декември 2013 г. и възстановяване от средата 
на 2014 г. на Швейцарското правило за годишно актуализиране размера на всички пенсии. Обещанията 
към работодателите са за подкрепа на дребния и среден бизнес, за премахване на множеството 
административни  бариери и такси, които да позволят ръст на икономиката и създаването на нови 
работни места. Досегашните си и бъдещи мерки правителството определя не като леви или десни, а като 
обективно необходимите, за да се постигне икономически растеж и повишаване на доходите. Синдикатите 
обаче настояват за ново договаряне на реформата в пенсионната система и постепенното й отлагане във 
времето, за промени в данъчното облагане и премахване на плоския 10% данък, за по-голяма 
справедливост в първичното и вторично разпределение на дохода – все предизвикателства, които се 
очертават като сериозен тест за управляващите.  
По ангажимента на страната „младежка гаранция за заетост” се разработва пакет от мерки за 
насърчаване наемането, стажуването и чиракуването на завършващите средно и висше образование. Във 
връзка с това през декември в Националния съвет за тристранно сътрудничество бе обсъдена 
необходимостта от промени в Кодекса на труда и регламентирането на т.нар. „стажантски договор”, който 
е един вид специализиран трудов договор за наемане, с възнаграждение не по-малко от МРЗ (340 лв. от 
началото на 2014 г.).   Законодателните промени важат само за стажанти до 29 години, които са 
завършили средно или висше образование, но нямат стаж по специалността си. Срокът на договора 
трябва да бъде между 6 и 12 месеца и работодателят е длъжен да осигури на младите работници 
наставник с опит не по-малко от 3 години, който ще получава възнаграждение за обучението. 
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АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ ЕКП И МКП 

 

 

Новини от ЕКП 

  

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЕВРОПА 
На 26 ноември 2014 г. новата Европейската комисия (ЕК) на Юнкер представи 
пред европарламента План за инвестиции в Европа, който трябва да проработи 
до юни следващата година. Чрез него ще бъдат събрани 315 милиарда евро за 
стимулиране на растежа на европейската икономика. 
Стратегията ще се изпълнява в тясно партньорство с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и ще се ръководи от три основни принципа: 
1. Създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции, 
гарантиран с публични средства от европейския бюджет и ЕИБ. Осем милиарда 
е сумата, която е заделена от ЕК за фонда. Гаранцията ще е в размер на 16 
милиарда евро от бюджета на ЕС, а ЕИБ ще допринесе с още 5 милиарда евро. 
Фондът ще трябва да набере 315 милиарда евро с помощта и на частни 
инвеститори в следващите три години, като ЕИБ ще инвестира в проектите с 
по-висок риск. 
2. Работа само по добре подбрани проекти, за да могат инвестициите да 
бъдат насочвани там, където те са най-необходими. По изпълнението на Плана 
ще работи комисия от експерти, които ще оценяват проектите от 
финансова и социална перспектива и ще прогнозират каква добавена 
стойност имат те за ЕС. 
3. Създаване на рамка от правила, чрез която Европа ще стане по-
привлекателно място за инвестиции, и отстраняване на регулаторните 
пречки. Единна европейска регулация ще трябва в бъдеще да замени 28-те 
различни законови рамки. 
Председателят Юнкер заяви, че моментът е подходящ за предприемането на 
тези стъпки, понеже инвеститорите са загубили доверието и увереността си в 
ЕС и въпреки наличието на достатъчно средства на пазарите, икономическата 
дейност е в застой. Според него, начинът, по който се изразходват публичните 
средства в Съюза, също е сериозен проблем – дългът в Общността за няколко 
години е стигнал от 60% до 90%, а държавните разходи са 50% от БВП на ЕС. 
Според Юнкер, "С държавните пари трябва да се финансират училищата и 
социалните системи, а не да се обслужват дългове". Предложеният план ще 
помогне да се постигне растеж, без да се трупа нов дълг, защото "EС има 
балансиран бюджет". Председателят призова държавите членки да използват 
по-добре държавните си средства и да се ангажират сериозно със структурни 
реформи. Всяка стотинка от държавните бюджети може да генерира бъдещи 
инвестиции и да създаде работни места, смята Юнкер."Всяко евро от 
мобилизираните във Фонда публични средства ще генерира инвестиция в 
размер на около 15 EUR, която в противен случай не би била направена". 
 



 56 

21 ноември 2014 г. ЕКП публикува своите „основни въпроси” по повод на 
инвестиционния план на Юнкер42. Бернадет Сегол, Генерален секретар на 
Европейската конфедерация на профсъюзите, заяви: Председателят на 
Европейската комисия Юнкер обеща нов старт за Европа. Надяваме се този 
инвестиционен план да не е фалстарт."  

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПЛАН НА ЮНКЕР: НОВO НАЧАЛО ИЛИ ФАЛСТАРТ? 
ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ: 

1. Дали е достатъчен, за да промени реално ситуацията? За да се изведе  
икономиката на Европа от стагнацията и за да се спаси еврозоната от  
дефлацията са необходими значителни усилия за осигуряване на инвестиции. 
В Инвестиционния си план ЕКП призовава за 250 милиарда евро годишно или 
2% от БВП на Европейския съюз за период от десет години43. 

2. Дали става дума за инвестиции в икономиката? Или ликвидност за 
банките? Ще инвестира ли ЕС в реални проекти или вместо това ще налива 
още повече пари в банките, като изкупува техните портфейли със заеми, с 
надеждата, че банките ще продължат да отпускат повече заеми? Този подход 
беше изпробван през последните години и беше неуспешен. 

3. Фокусира ли се той върху финансово затруднените държави-членки? 
Единната европейска валута не е в добро състояние. Тя страда от 
нарастващите икономически и социални различия между държавите-членки. За 
да се засили устойчивостта на единната валута, желателно е да бъде 
направено специално усилие за инвестиции в по-слабите държави-членки на 
ЕС.  

4. Не е ли този план старо вино в нови бутилки? Ще преопакова ли ЕС 
инвестициите, които така или иначе ще бъдат направени? Такъв подход не би 
имал никакъв смисъл. Европа се нуждае от нови и допълнителни инвестиции.  

5. Не е ли този план твърде зависим от пазарите? За да финансира плана, 
комисията планира да даде около 30 милиарда евро, а след това частни 
инвестиции трябва да генерират десет пъти по-голяма от тази сума. Това ще 
направи инвестиционния план зависим от благоразположението на 
финансовите пазари.  

6. Има ли достатъчно публични средства? Някои казват, че частните 
инвестиции ще бъдат насърчени чрез "създаване на подходящи условия". 
Проблемът на Европа обаче не е липсата на "условия", а липсата на търсене. 
Бизнесът в цяла Европа възстанови маржовете на печалбата си до пред 
кризисните равнища и сега трупа големи запаси от пари в брой, като не 
инвестира, защото търсенето на неговите стоки и услуги е ниско. За да дадат 

                                            
42 Juncker's investment plan: New Start or False Start? The big questions. 

http://www.etuc.org/press/junckers-investment-plan-new-start-or-false-start-big-

questions#.VHRFCYvF8w0  

43 Според предложения през 2013 г. инвестиционен план за Европа „Нов път за Европа”, 

предложен от ЕКП, това може да доведе до 3% допълнителен БВП и да създаде между 9 и 11 
милиона работни места за 10 години 

 

http://www.etuc.org/press/junckers-investment-plan-new-start-or-false-start-big-questions#.VHRFCYvF8w0
http://www.etuc.org/press/junckers-investment-plan-new-start-or-false-start-big-questions#.VHRFCYvF8w0
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старт на икономиката, публичните инвестиции трябва да станат водещи. Ще   
вложи ли Пакетът Юнкер достатъчно публични средства? 

7. Ще подчертае ли Юнкер необходимостта инвестициите да бъде 
придружени от по-нататъшни структурни реформи? Ако е така, какъв тип 
реформи? ЕКП вярва, че много от структурни реформи през последните години 
бяха част от проблемите, а не от решението. Като намалиха заплатите и 
отслабиха социалната защита, реформите засилиха кризата. Вместо това, 
Европа се нуждае от инвестиции и справедливо заплащане, от достойна 
социална защита. Ако хората имат пари в джоба си, те ще ги харчат и това ще 
даде тласък на търсенето на стоки и услуги.  

21-22 октомври 2014 г. Резолюция на ЕКП: ЕКП настоява за нова 
законодателна рамка, осигуряваща повече демокрация на работното 
място44 

Ключови послания: 

• ЕКП призовава за приемане на нова Директива, въвеждаща интегрирана 
архитектура, която да гарантира участие на работниците в управлението на 
всички форми на европейски дружества. Основавайки се на вече 
съществуващите достижения на правото на ЕС, Директивата следва да 
гарантира високи стандарти по отношение на информирането и консултирането 
и да въведе амбициозни минимални стандарти за представителство на 
работниците в органите за управление, като допълнителен източник за влияние 
на работниците и служителите. 

• Тази Директива трябва да се превърне в основен източник на правата на 
работниците на информиране, консултиране и представителство в 
управляващите органи на всички форми на европейски дружества. Новата  
Директива ще включва всички вече съществуващи достижения на правото по 
информиране и консултиране (например: Директива 2002/14 / ЕО), но няма да 
ги замества. 

• Една Директива относно правата на информиране, консултиране и участие в 
управителните органи, приложима към всички форми на европейски дружества 
ще запълни пропуските и празнотите в законодателството на ЕС. Нещо повече, 
изисквайки подобна Директива, ЕКП предлага една наистина европейска визия 
за законодателство за европейската компания. Необходимо е Европейският 
съюз да изпрати ясни сигнали, че той защитава бизнес модел, основан на 
социалната справедливост и устойчивостта. 

• Правомощията на синдикатите са от ключово значение и те трябва да бъдат 
гарантирани в тази Директива. 

 

                                            
44

 Одобрена на заседание на ИК на ЕКП, 21-22 октомври 2014 
http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/resolution_democracy_in_the_workplac
e_en.pdf 
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Контекст 
Демокрация на работното място - необходимо е да се засили участието на 
работниците 
 
Правото на информиране и консултиране е основно право, признато от Хартата 
на основните права и на ревизираната Европейска социална харта. То също 
така е социална цел на Договорите за учредяване на Европейския съюз. Това 
означава, че ЕС не само има задължение да защитава правото на диалог 
между мениджмънта и работниците, но и е задължен да насърчава неговото 
реализиране. ЕКП отдавна провежда, утвърждаваща идеята, че демокрацията 
на работното място е ключов елемент на устойчивата компания. Накратко, 
идеята за по-голямо участие на работниците и служителите може да бъде 
реализирана в името както на социалната справедливост, така и на по-доброто 
корпоративно управление. Но за сега има редица слабости в 
законодателството на ЕС, както и в нейното прилагане, които застрашават 
самата визия за справедлива и устойчива компания. 

Европейското законодателство за участието на работниците и служителите 
страда от лошо прилагане. Провеждането на адекватно консултиране често е 
затруднено от забавяне на информацията, от недостатъчните и непълни данни. 
Информацията и консултациите са необходима отправна точка за останалите 
форми на участие на работещите. Обикновено, информирането и 
консултирането се провеждат добре в компаниите, в които има 
представителство на работниците в управителните органи, тъй като това 
участие в повечето случаи осигурява привилегирован достъп до ранна 
информация. 

Нещо повече, подходът на ЕС към закона за европейската компания и  
корпоративното управление са предизвикателство към  самия принцип за 
демокрация на работното място. Законът за европейската компания се 
характеризира с минималистичен подход, основан на слабото регулиране и на 
принцип за силно взаимно признаване. Действията на ЕС се ограничават 
повече до премахване на бариерите пред трансграничния бизнес, отколкото да 
насърчават един европейски модел на корпоративно управление. Програмата  
Refit е най-скорошното доказателство за подобен подход на изключителна 
дерегулация. Участието на работниците и служителите се разглежда повече 
като потенциална тежест за бизнеса, а не толкова като актив или като право, на 
което трябва да се даде предимство. 

Последица от този подход е ерозирането на правата на работниците за участие 
в управлението и една несистемна и непълна законодателната рамка на ЕС. 
Европейското фирмено право не се бори с режима на конкуренция и с 
неизбежния стремеж към по-ниски стандартите, който го съпровожда. 
Мениджмънтът на компаниите се чувства свободен да злоупотребява с 
европейското законодателство, за да сведе до минимум своите задължения 
според националното законодателство. Те са в състояние и да организират 
своята корпоративна структура, избирайки "по-неудобното" национално 
законодателство (например, компаниите от типа пощенска кутия). 
 
Поради различните етапи на разработване на европейското законодателство в 
тази сфера, в което има редица несъответствия, законодателството за 
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европейската компания се характеризира с празноти, неясноти и противоречия. 
Процедурите и принципите за участие на работниците се различават 
значително в различните части на законодателството. Днес, равнището на 
права и задължения, постигнати в Директивата за европейското дружество, 
непрекъснато се поставя под въпрос от последващите законодателни 
инструменти. Например, Директивата за трансграничните сливания се позовава 
на Директивата за европейското дружество само дотолкова, доколкото става 
въпрос за правото на представителство в управителните органи. Правата за 
информиране и консултиране са напълно изключени. Друг пример е 
предложената през 2014 г. Директива за еднолично дружество с ограничена 
отговорност („SUP”), която премахва почти всички препратки към правата на 
работниците и служителите. Предложението поражда също така сериозни 
опасения относно евентуалните възможности за укриване на данъци и 
социални осигуровки и по отношение на устойчивото корпоративно управление, 
като цяло. 

В този контекст, конгресът на ЕКП в Атина възложи на новия секретариат да 
засили своята задълбочена работа по информирането, консултирането и  
участието на работниците. Резолюцията от декември 2011 г. потвърди този 
мандат, като подчерта, че на европейските институциите следва да бъде 
предоставено подробно предложение на ЕКП за европейските стандарти по 
участието на работниците и служителите. 

Позицията на ЕКП 

Необходим е последователен и ясен подход към демокрацията на работното 
място. ЕКП призовава за Директива, която да въвежда нова и интегрирана 
архитектура на участието на работниците в управлението. Като се базира на 
вече съществуващите достижения на правото на ЕС, Директивата трябва  да 
определи високи стандарти за информирането и консултирането и да въведе 
амбициозни минимални стандарти за участие на работниците и служителите в 
органите за управление  като допълнителен източник за влияние на 
работниците и служителите. Представителството на работниците в органите за 
управление не трябва да се разглежда като право отделно от другите права. 
Тази Директива трябва да бъде част от цялостната законодателна рамка, 
целяща да засили  информирането, консултирането и влиянието на 
работниците. Работническото представителство в бордовете може да се 
превърне в източник на достоверна и ранна информация и интегрирано в 
процесите на информиране и консултиране да засили влиянието на 
работниците при разработването на стратегиите на компаниите. 
 
Без да накърнява пълномощията на държавите членки да транспонират 
принципите на ЕС  в своите национални системи,  Директивата за 
информиране, консултиране и участие на работниците ще се прилага само в 
случаите на трансгранични дружества. Без значение на кое европейското 
законодателство се основава при създаването на европейско дружество (като, 
например, европейско дружество или европейско кооперативно дружество – SE 
или SCE), тя винаги ще трябва да се придържа към стандартите на тази нова 
директива. С други думи, Директивата ще се превърне в единствен източник за 
правни норми по информирането, консултирането и участието на работниците 
във всички форми на европейски дружества. Трябва да е ясно, че тази нова 
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Директива трябва да отчита съществуващите досега постижения на 
европейското право във връзка с правото на информиране и консултиране 
(например: Директива 2002/14 / ЕО), а не да ги заменя.  

Хоризонталните стандарти за информиране, консултиране и участие на 
работниците в органите за управление  ще насочат вниманието към решаване 
на проблемите, свързани с пропуските и несъответствията в законодателството 
на ЕС и ще доведат до намаляване на стимулите за тяхното нарушаване и 
заобикаляне. 

Преди всичко, с искането си за подобна нова Директива, ЕКП предлага една 
наистина европейска визия за законодателството за европейските дружества. 
ЕС ще бъде насърчен да насърчава доброто корпоративно управление на 
основата на успешен социален и икономически модел за всички форми на 
европейските дружества. Транснационалните компании все повече се 
превръщат в ключови играчи на европейско равнище, като се възползват от 
европейската пазарна интеграция  и от своя страна я създават. Ясно е, че 
европейският законодател не може да се задоволи само с координираща роля 
между различните статути на национални компании, като се базира основно на 
принципа на страна на произход. Напротив, появата на трансграничен, 
наистина европейски стандарт за участие на работниците е перспективен 
принос на работническото движение към европейския проект. Европейският 
съюз трябва да изпрати ясни сигнали, че той защитава бизнес модела, основан 
на социалната справедливост и устойчивост. Тези всеобхватни  
транснационални стандарти за демокрация на работното място са израз на 
истинския дух на европейската интеграция: насърчаване на устойчивите, 
ориентирани към бъдещето принципи. 

Крайъгълни камъни на една Директива на ЕС по информиране, 
консултиране и представителство на работниците в органите за 
управление в различните форми на европейски дружества. 

ЕКП призовава новата Европейска комисия да подготви консултации с 
европейските социални партньори относно правото на информиране, 
консултиране и участие на работниците в бордовете на различните по форма 
европейски дружества. В този смисъл, ЕКП приветства изказванията на  
Председателя на Европейската комисия и на Председателя на Европейския 
парламент, в които се признава, че участието на работниците в управителните 
органи все още липсва в европейския социален модел. С цел да допринесе 
конструктивно  към този необходим дебат, ЕКП ще продължи своята експертна 
работа с оглед предлагането на конкретни законодателни норми. 
 
Директивата следва да надгражда съществуващите стандарти по информиране 
и консултиране, като взема най-доброто от съществуващото европейско 
законодателство. В частност, трябва да се обърне внимание на процедура за 
ранно  информиране и по-строги права на консултиране, за да се постигне 
споразумение чрез ефективен диалог, преди окончателното приемане на 
решение. Транснационалните процеси на информиране и консултиране трябва 
да са ясно свързани с информирането, консултирането и договарянето на 
местно равнище, без да се наместват в националните правила за информиране 
и консултиране. Нито един работник не би трябвало да бъде изключван от 
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обхвата на приложение на Директивата, както и трябва да бъдат императивно 
определени  ефективни и възпиращи санкции. 

Директивата следва да насърчи лесното съгласуване между трите измерения 
на участието на работниците, така че да засили влиянието на работниците на 
етапа на консултации. Например, трябва да се намери подходящо решение за 
насърчаване на представителите на работниците в бордовете регулярно да 
докладват на Европейските работнически съвети и/ или на всяко друго ниво на 
работническо представителство. 

Независимо от своя обхват, Директивите на ЕРС и за Европейското дружество, 
могат да послужат като основа за проекта на новата Директива с оглед 
създаването на необходимите условия за преговорите. Трябва да се определят 
ключовите принципи за определяне на обвързващи минимални стандарти. 
Практическото прилагане на тези принципи трябва преди всичко да бъде 
договорено на ниво компания. Допълнителните разпоредби, които да се 
прилагат при липса на споразумение, или ако страните желаят това, трябва да 
се съдържат в общите изисквания. Тъй като инструментът е Директива, при 
транспонирането й в националното законодателство, то винаги ще може да 
осигурим повече защитни права. 

Допълнителните изисквания следва да включват нови разпоредби за участието 
на работниците, които да надхвърлят принципите „преди и след това”, 
съдържащи се в Директивата за европейското дружество. Съгласно тези 
принципи, почти няма стимул за мениджмънта на компанията да провежда 
съществени преговори относно работническото представителство в 
управлението, ако такава схема не е съществувала в компанията преди 
нейното превръщане в европейско дружество или преди сливането, както и 
няма стимул да се изгражда нещо съвсем ново и специално Европейско, 
подходящо за компанията и нейните акционери. 

Представителите на работниците в органите за управление трябва да бъдат 
пълноправни членове на управителните съвети с не по-малко права и 
задължения от членовете, представляващи акционерите, включително с право 
да гласуват, да задават въпроси и да предлагат точки в дневния ред. В 
допълнение, на представителите на работниците трябва да бъдат дадени 
необходимите средства, за да изпълняват своите задължения, включително 
обучение, покриване на разходите, защита срещу уволнение и др. Трябва да 
бъдат разработени правила за поверителност на информацията, така, че да 
гарантират, че представителите на работниците ще могат да докладват за 
резултатите на всички равнища на представителност. 

Правомощията на синдикатите са ключови и трябва да бъдат гарантирани в 
Директивата, както и да бъде гарантирано включването на работниците във 
всичките му форми. Вземайки като пример преработената Директива за ЕРС, 
предлаганата Директива трябва да предвижда, че синдикатите трябва да бъдат 
информирани за началото на преговорите и, че използването на опита на  
синдикатите е от съществено значение.  
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Новини от МКП 

 
10.11.2014. Позиция на L2045 за срещата на върха на лидерите на G20 
”Създаването на качествени работни места и включващ растеж: ролята на 
лидерите на G20”46 
 

На срещата на върха G20 в Brisbane, Австралия, делегацията на синдикатите  
(L20)  настоя за план за работни места и растеж и политики, които да 
насърчат търсенето, да намалят неравенствата и да насърчат 
инвестициите. 

Sharan Burrow, Генерален секретар на МКП, каза "Правителствата дават 
приоритет на политики, които подкрепят интересите на големия бизнес, а не са 
насочени към справяне с неравенството на заплатите и нарастващата 
безработица." 

Бернадет Ségol, Генерален секретар на Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ЕКП), член на делегацията на профсъюзите на срещата на G -20, 
каза "Вместо да се конкурират в предлагането на най-ниските данъци на  
мултинационални компании, правителствата от G -20 трябва да работят заедно, 
за да се справят с данъчните измами и избягването на плащането им, като 
използват парите, за да инвестират в устойчив растеж и качествени работни 
места. G -20 трябва също да се ангажират с амбициозни действия в областта на 
промените в климата, които ще създадат качествени работни места и ще 
осигурят справедлив преход на работниците и техните общности". 
 
 

 

В Позицията се посочва: 

Глобалната икономика е изправена пред слаб растеж, висока безработица, 
ниски нива на инвестиции, нарастваща липса на работни места и повишаващо 
се неравенството в доходите. Финансовите пазари са нестабилни, а и 
проблемите, свързани с изменението на климата и развитието са  все още 
нерешени предизвикателствата. Нарастващите кризи, като конфликтът в 
Близкия изток и избухването Ебола в Западна Африка са само най-видимите 
отражения на голямата обвързаност на икономиките и обществата, независимо 
от географското положение или нивото на развитие. 

Глобалното профсъюзно движение, представено чрез L20, призовава лидерите 
на G20 да покажат лидерство и политическа воля в този решаващ момент за 
разработването на практически набор от политически мерки за подкрепа на 
търсенето, за създаване на качествени работни места и гарантиране на 
включващо и устойчиво развитие. 

                                            
45

 L20  - групата на синдикалните организации от страните от G20 и представители на ЕКП и 
МКП, която участва в срещите на върха на  G20 и излиза със свои позиции 

46
 Цялата Декларация могете да прочетете на адрес: http://www.ituc-csi.org/creating-quality-jobs-

and?lang=en 
 

http://www.ituc-csi.org/creating-quality-jobs-and?lang=en
http://www.ituc-csi.org/creating-quality-jobs-and?lang=en
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Лидерите на Г-20 следва: 

 Да се договорят за балансиран микс от политики в Плана за действие 
от Brisbane за стимулиране на търсенето, повишаване на ниските 
доходи и създаване на работни места; 

 Да насърчат инвестициите в публична инфраструктура и да се 
ангажират с петгодишни цели за инвестиции; 

 Да следват предишния си ангажимент за създаване на качествена 
заетост и обучение на младите  хора; 

 Да се ангажират с амбициозен план за инвестиции в растеж на  ниско 
въглеродната икономика и намаляване на емисиите на парникови 
газове; 

 Да използват момента за гарантиране на  справедливо данъчно 
облагане и прилагане на плана за действие BEPS, както и за 
подобряване на финансовото регулиране; 

 Да гарантират, че търговските вериги и веригите на доставки 
допринасят за създаването на достойни  и безопасни работни места; 

 Да използват предишните си  политически ангажименти, да повишат 
координацията, особено между  направленията на G20 за финанси и 
труд и да осигурят да бъде чут гласът на работещите хора в G20, 
както и в националните политически процеси за възстановяване на 
общественото доверие в икономическото възстановяване.  
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