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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Чрез Парламент на работеща България ще бъде изграден дискусионен форум за 

представителство на интереси на граждани, работници и служители, представители на 

неправителствения сектор, институции, учебни заведения и др. Целта на този форум е не 

само да създаде среда за обмен на мнения и двустранна информация, но и да служи като 

своеобразен барометър за общите нагласи и потребности на непредставени в синдиката 

български работници. Наред с това Парламентът ще усили възприятието на посланията 

на българските работници към законодателна и изпълнителна власти и към 

работодателите.  

В работен порядък и в органите на КНСБ и сдружение "България Лейбър Райтс 

Уоч" многократно са обсъждали концептуални виждания и поетапни разработки 

необходими за  реализацията на тази иновативна идея за приобщаване на активни хора 

към решаването на проблеми, касаещи техния трудов и социален статус с помощта на 

синдиката. Достигнат е  етап , в който се потърси и мнението на по-широк кръг външни 

професионалисти – социолози, политолози, граждани и др. експерти.      

В последните месеци на 2018 година се появи възможност за осигуряване на 

външно финансиране чрез Оперативна програма „Добро управление“ и процедура  

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“.  КНСБ и сдружение "България Лейбър 

Райтс Уоч" разработиха за кратко време и спечелиха проект с наименование „Парламент 

на Работеща България“. Въпреки ограничените бюджетни възможности партньорите са 

убедени, че проектът ще стимулира и подпомогне реализацията на проектната идея. 

Проектът е със срок за изпълнение от 12 месеца.  

В рамките на проекта Парламента на работеща България е защитен като 

механизъм  за  подобряване на мониторинга, осъществяван от гражданското общество, 

по два основни начина: чрез развитие на капацитета на гражданското общество за 

наблюдение на различни политики, както и чрез подкрепа за представителите на 

гражданското общество за изготвянето на висококачествени, комплексни становища, 

доклади, предложения и др.  



 
 

 

Към  това кратко резюме следва да се направят следните уточнения за очакваното 

участие на партньорите по проекта  в изпълнение на гореописаните дейности: 

1. Участието на партньорите в изработването на концептуалната рамка на 

парламента е повече от необходимо. Това ще ни гарантира, че при определянето на 

неговите състав, функции и др. ще се постигне максимално съответствие с идеята. 

2. Партньорите ще дадат предложения за постигане на секторен баланс в 

състава на парламента, особено за регионалните му издания. Удачно в тази връзка е 

секторното присъствие да бъде обсъдено предварително. 

3. Партньорите могат да окажат сериозна подкрепа при формирането състава 

на Парламента, на базата на техни контакти, обучения и др. от техните браншове. Тук 

трябва да поясним, че  „гръбнак” на състава на парламента може да бъдат представители 

на вече установени структури от системите за информиране и консултиране и КУТ/ГУТ 

от предприятия и др. 

4. Представители на партньорите следва вземат пряко участие в сесиите на 

парламента и регионалните форуми. Наред с това те могат да предлагат и теми за 

обсъждане в неговите заседания.  

Надяваме се, че след завършване изпълнението на проекта партньорите ще 

продължат контактите си членовете на Парламента на работеща България с цел 

продължаване на дейностите му и в бъдеще. 

След анализ на състоянието на политическите партии и недоверието в тях, както 

и спада на членството в синдикатите, се налага извода, че има  големи групи от хора на 

наемния труд, които по една или друга причина не са обвързани нито с политически 

партии, нито с формирования на гражданското общество – синдикати или други 

организации. Но това в никакъв случай не означава, че те нямат въпроси, проблеми, 

предложения и идеи за развитието на демокрацията в България.  

Защо е нужен нов вид “представителство”? Защото е нужен нов вид чуваемост. 

Променя се радикално формата на труда. Идеологическата подкрепа е изчерпана. Някога 

много хора са имали еднакви интереси. Сега е много трудно да се намерят общи интереси 

за много хора. 



 
 

 

Работещите хора имат нужда от платформа за чуваемост на проблемите и 

предложенията на наемния труд.  Казват, че политиците не виждат отвъд следващите 

избори. Ние трябва да се опитаме да видим. Формата на представителност в 

съществуващия политически живот понякога е изкривена. Липсва обратна връзка. На 

практика много активни хора, хора с мнение, позиции и идеи нямат контакт с 

политическия елит. Няма мрежа от независими хора, които да споделят мисли и 

предложения, няма мрежа за информиране и консултиране между тези хора. 

 

II. МИСИЯ, ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Парламентът на работеща България съществува в съответствие с разпоредбите на 

българското законодателство, като се определя за неинституционализирано гражданско 

обединение. Парламентът самостоятелно определя условията, при които провежда 

дейността си, както и начините на вътрешната си организация и формите на 

осъществяване на връзки с неговите членове, с институциите в България и 

представителите на гражданското общество.  

При осъществяването на дейностите си Парламентът на работеща България 

спазва правата и свободите на гражданите, както и принципите, залегнали в Хартата на 

основните права: „неделимите, универсални ценности на човешко достойнство, свобода, 

равенство и солидарност“. Парламентът действа на принципа на демокрацията и поставя 

човека в центъра на своята дейност. 

Парламентът на работеща България действа по собствена инициатива, спазвайки 

всички законови изисквания и процедури, необходими за изпълнение на функциите му. 

За тази цел взаимодейства както с гражданите, така и с в всички институции, който 

следва да бъдат сезирани при решаване на даден проблем, провеждане на политики или 

искане на информация, без да се накърнява задължението им за начините на разкриване 

на съответната информация. 

Парламентът на работеща България самостоятелно определя процедурите, които 

ще се прилагат в случай на подадени към него сигнали на нарушени граждански права 

или незадоволителни резултати от извършени анализи или ако извършени проверки 



 
 

 

разкрият случаи на лошо администриране и неспазване на законодателството от страна 

на държавни органи.  

Парламентът на работеща България при необходимост и възможност за 

сътрудничество с аналогични органи в както в България, така и в други държави, то ще 

се осъществява  при условията на спазване на приложимото национално законодателство 

и вътрешните правила на организациите. 

При изграждане на вътрешна структура на Парламента на работеща България, 

участниците в отделните звена се избират измежду лицата, които са част от органа, като 

той самостоятелно определя срокове, мандати, ангажименти и процедури за 

взаимодействие. 

Парламентът на работеща България изпълнява задълженията си при условията на 

пълна независимост. 

 

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ПАРЛАМЕНТ 

НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ 

 

1. Парламентът на работеща България допринася за формирането и развитието на 

политики, за разкриването на случаи на лошо администриране в дейността на 

институциите, за формулирането на препоръки по обществени въпроси и прекратяване 

на лоши практики и спомагане за решаване на индивидуални случай на граждани.  

2. Всеки гражданин на България или всяко физическо или юридическо лице с 

местопребиваване или седалище в държавата може да бъде част структурата пряко или 

чрез посредничеството. 

3. Всеки гражданин на България или всяко физическо или юридическо лице с 

местопребиваване или седалище в държавата може да се обръща за съдействие и 

партньорство със структурата пряко или чрез посредничеството. 



 
 

 

4. Парламентът на работеща България по собствена инициатива или въз основа на 

сезиране от граждани, извършва всички действия, които счита за обосновани с оглед 

изясняването на предполагаем граждански проблем 

5. Участниците в Парламент на работеща България съдействат с мнения, 

препоръки и действия за разрешаване на съответен проблем или за формиране на дадена 

политика в интерес на гражданите.  

6. Парламентът на работеща България взаимодейства с органите на държавната и 

местна власт, като за дейностите си изисква от тях всяка информация, която би могла да 

бъде полезна за решаването на проблеми на отделни граждани или общности. 

7. Доколкото е възможно, Парламентът на работеща България се стреми, 

съвместно със заинтересуваната институция, орган или граждани, да намери решение, с 

което да се преустановят случаите на нарушаване на права и удовлетворяване на 

исканията за съдействие на отделни граждани или групи. 

8. Когато членовете на Парламента на работеща България установи случай на 

нарушени права, лоша администрация или индивидуален проблем, той сезира 

съответните институции или органи, а при необходимост формулира проект на 

препоръки.  

9. След предени дейности за решаване на проблеми и/или формиране на политики 

в интерес на гражданите, Парламентът на работеща България уведомява засегнатите 

страни относно постигнатите резултати и за евентуално формулираните препоръки. 

10. Ако в хода на дейностите си Парламентът на работеща България узнае за 

факти, за които счита, че биха могли да имат наказателноправно значение, пряко или 

чрез посредници незабавно уведомява компетентните национални органи по 

целесъобразност.  

11. Доколкото това може да способства за постигането на по-голяма ефективност 

на дейностите и за по-добрата защита на правата и интересите на гражданите, 

Парламентът на работеща България може да си сътрудничи с аналогични органи в други 

държави, при условие че спазва приложимото национално законодателство.  



 
 

 

12. В рамките на функциите си, Парламентът на работеща България може да си 

сътрудничи при същите условия с институции и органи на други държави, отговорни за 

насърчаването и защитата на основните права. 

13. Членовете на Парламента на работеща България се избира измежду лица, 

които са граждани на Р.България, или такива, които пребивават в нея, по възможност 

разпределени с спрямо пропорционално представителство на регионален, икономически 

и социален признак.  

14. Съставът на Парламента на работеща България е с непостоянен числен състав, 

в зависимост от формата и темите на обсъждания в него. 

15. Органът изпълнява функциите си при условията на пълна независимост и в 

общ интерес на гражданите и общностите. При изпълнение на функциите си той не иска 

или не получава указания от никой друг орган. 

16. Органът не претендира да извършва никаква друга политическа или 

административна дейност. 

17. Парламентът на работеща България се въздържа от всякакви действия, които 

са несъвместими с характера на неговите функции. 

 

IV. ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ПАРЛАМЕНТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ“ 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА 

Дейностите по в дискусионен форум „Парламент на работеща България“ 

организацията имат няколко цели, насочени към подобряване на изпълнението на 

работата на организацията и повишаване компетенциите на членовете в нея: 

• Придобиване на нови и развитие на съществуващите знания и умения; 

• Развитие на потенциала на участниците в съответствие с изискванията на 

работата и приоритетите на организацията; 



 
 

 

• Подготвяне на участниците да се справят по -добре с промени и непредвидени 

обстоятелства; 

• Предоставяне на възможност за конкурентно предимство; 

• Подобряване изпълнението на служебните задължения и задълженията в 

обществен план; 

• Повишаване на удовлетворението от жизнената среда; 

• Развитие на новаторско мислене и др . 

 

 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Определянето на потребностите на участниците в Парламента на работеща 

България се осъществява на базата на анализ на потребностите от форми на публични 

форуми. 

Анализът на потребностите е процес на събиране и анализ на информация , която 

позволява на организацията да идентифицира и сравни актуалното с желаното равнище 

на удовлетвореност но обществените неми и решаването на отделни проблеми. 

Изпълнението на работата може да се интерпретира в контекста на знанията, уменията и 

нагласите , необходими на участниците, за да извършва ефективно своите цели. 

Анализът на потребностите включва проучване на всяка група /категория 

участници в отделните форуми:  

• какво се опитват да постигнат; 

• какво трябва да постигнат; 



 
 

 

• какви са бариерите и препятствията; 

• как могат да се преодолеят чрез съвместни дейности 

Основните подходи за анализът на потребностите трябва да се разглеждат като 

взаимно допълващи се и е добре да се използват едновременно. Най-общо при 

стратегически подход потребностите се извеждат на базата на стратегическите цели на 

Парламента на работеща България, мисията и плановете му. При реактивен подход 

потребностите се извеждат след анализ на конкретни проблеми , проявили се в 

изпълнението на работата . 

Основните методи за анализът на потребностите са: 

 анализ на стратегическите цели и плановете; 

 анализ на работата и оценка на изпълнението (откриване на проблеми в 

изпълнението ); 

 предложения на участниците; 

 заявки от самите участници. 

Към методите за събиране на информация могат да се посочат : 

 наблюдение; 

 въпросници (анкетни проучвания); 

 интервюта; 

 тестове; 

 консултации; 

 групови дискусии; 

 самооценка; 

 преглед на планове; 

 доклади; 

 отчети и др . 

 

2. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ПАРЛАМЕНТ НА 

РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ 



 
 

 

ОЦЕНКА НА КОНКРЕТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Оценката на конкретните потребности има за цел да свърже идентифицираната 

чрез анализът на потребностите с конкретната аудитория от подлежащи на участие в 

открит дискусионен форум. Задачата тук се определя като “изграждане на профил на 

аудиторията ” от участниците в отделно мероприятие на Парламента на работеща 

България, т .е . определяне на тези основни характеристики и особености на участниците, 

които са важни за формулиране на целите, за определяне на съдържанието , методите и 

т .н . 

ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Целите се формулират на базата на установените потребности и могат да се 

определят като очаквани крайни резултати, желано бъдещо състояние. Те дават отговор 

на следните въпроси : 

 Какво трябва да може да прави участникът след провеждане на форума? 

 При какви условия бихме искали да може да го прави? 

 Колко добре трябва да го прави? 

Добре формулираните цели в програма за дискусионните форуми слагат акцент 

върху резултатите. Определят се с изречения като: 

 “След дискусионния форум участниците в ще могат ............” 

 “След дискусионния форум участниците в ще знаят .............” 

 “След дискусионния форум участниците в ще умеят ............” 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

Съдържанието следва да отговаря на целите . Основните въпроси при 

определянето на съдържанието са: 

 Какво да бъде включено?  

 Какви ще са основните теми или модули? 

 Как да бъде подредена информацията? 



 
 

 

Обемът/съдържанието на един форум е основен ориентир при определяне на 

неговата продължителност – времето, което е необходимо (в часове , дни , седмици или 

месеци) за успешната и реализация.  

Често се допуска една сериозна грешка – използване на обратния подход ,т.е . 

определянето на това, какво да бъде включено, става на основата на предварително 

зададени времеви ограничения . 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМАТА, ВИДА И МЕТОДИТЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ФОРУМИТЕ. 

Изборът на подходящи форма, вид и методи на провеждане на мероприятие е един 

от основните проблеми при планиране на неговата програма. 

Основните форми на обучение на персонала в организацията са две : 

 пряко; 

 дистанционно . 

Основните видове преки дискусионни форуми са: 

 курсове; 

 семинари; 

 конференции. 

Основната разлика между курс и семинар е, че докато при курса акцентът е 

придобиване на нови знания, умения, нагласи, то при семинара акцентът е обмен на 

знания , умения и опит; дискутиране по проблеми, с които участниците са предварително 

запознати . 

В теорията и практиката често понятията “форма ”, “вид ” и “метод ” на обучение 

се смесват и използват като взаимнозаменяеми – така например семинарът се определя 

и като форма на обучение , а лекцията се разглежда едновременно като форма и метод .  



 
 

 

В някои случаи инструктирането и наставничеството се определят като вид 

обучение, а други - като форма или метод . 

Най-често прилаганите методи за обучение, при които обучаваните са откъснати 

от работните си места са :  

• лекция; 

• мозъчна атака; 

• казуси и изучаване на случай; 

• дискусия; 

• ролеви игри; 

• работа в малки групи по определени задачи; 

• дебат; 

• демонстрация; 

• симулации. 

ИЗБОР НА ЛЕКТОРИ, МЕНТОРИ, ОБУЧИТЕЛИ 

Изборът на лектори, ментори и обучители е важен момент в планирането на 

програмата и един от основните фактори за ефективната и реализация. В зависимост от 

избраната форма за осъществяване дискусионния форум, лекторите, менторите и 

обучителите могат да бъдат: 

- участници в Парламента на работеща България 

- външни за организацията преподаватели. 

Преди да се пристъпи към избор е добре да се премине последователно през 

следните основни стъпки : 

 Определяне на критериите, на които трябва да отговарят; 



 
 

 

 Изготвяне на списък с възможни варианти; 

 Събиране на информация за лица/организации; 

 Оценка на вариантите на основата на критериите и избор на вариант. 

6. Планиране на необходимите ресурси и организиране на обучението 

Планирането на необходимите ресурси и организирането на дискусионния форум 

включва: 

 изготвяне на бюджет на програмата – планиране на необходимите ресурси 

и разходите за тяхното осигуряване; 

 изготвяне на план-график на дейностите, необходими за осъществяване на 

програмата; 

 организирането на форума на практика означава осигуряване на 

необходимите ресурси и може да включва различни по характер дейности 

– например размножаване на печатни материали; закупуване на папки, 

химикалки и др .; 

 осигуряване на зала, техника, оборудване;  

 организиране на кафе -паузи;  

 подготовка и размножаване на въпросници за обратна връзка;  

 изготвяне на удостоверения (сертификати );  

 резервации на хотел;  

 осигуряване на транспорт;  

 подпечатване на командировъчни и др . 

 

ПЛАНИРАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА 

Предварителното планиране на методи за оценка на програмата е предпоставка за 

успешно осъществяване на заключителната дейност – оценка на ефективността от 

обучението . 

Основните цели на оценката на ефективността от обучението са следните : 

• да се измерят удовлетворението и ефекта (резултата ) от обучението; 



 
 

 

• да се идентифицират силните и слабите страни на програмата с цел 

усъвършенстване; 

• да се открият потребности от следващо обучение . 

Лицата , които най -често действат в ролята на оценители , са: 

 участниците; 

 лекторите, менторите, обучителите ; 

 преките ръководители и специалистите на организацията. 

Те оценяват : 

• степен на постигане на целите и задачите на програмата – придобити знания, 

умения, нагласи; 

• степен на удовлетворение и покритие с очакванията (реакции на участниците 

към качеството); 

• степен на въздействие върху изпълнението на целите на участниците, вкл. степен 

на прилагане; 

• ползите за организацията – в каква степен са се подобрили резултатите от 

работата като цяло в екипа и организацията в резултат на осъществената програма. 

Добрата практика показва възможност и необходимост от три вида оценки : 

 по време на дискусионния форум; 

 в края на дискусионния форум; 

 след известен период от време . 

Най -често прилаганите методи за оценка са: 

 анкетни карти за обратна връзка; 

 тестове; 

 изпити; 

 обратна връзка; 



 
 

 

 разговори с участниците ,техни колеги и преки ръководители; 

 наблюдение и оценка на изпълнението на работата и поведението след 

дискусионния форум; 

 съпоставяне на цели , разходи и резултати. 

На практика често тези етапи не се осъществяват последователно. В определени 

случаи това е напълно естествено, тъй като отделните дейности са свързани и е логично 

понякога да “вървят ” паралелно във времето. Например , уточнявайки основните теми 

при изграждане на съдържанието е естествено да се мисли за подходящи форма и методи 

на дискусионен форум . 

В някои ситуации обаче нарушаването на последователността в етапите води до 

неефективно осъществяване на програмите за форумите. Типичният случай е, когато 

наличните ресурси (пари, време) предопределят избора на форма на дискусионен форум, 

съдържание, методи и участници. 

Оценката на конкретните потребности е особено наложителна в случаите, когато 

между анализа на потребностите на аудиторията и решението за реализиране на 

програма за дискусионен форум, удовлетворяваща определена група потребности, е 

изминал значителен период от време. 

 

СЪВЕТИ ОТ ПРАКТИКАТА 

Практиката показва, че ефективно осъществяваните дейности по дискусионни 

форуми и се основават на следните принципи : 

1. Дейностите трябва да допринасят за постигането на организационните цели; 

2. Преките ръководители трябва да са ангажирани и активни – както при 

разработване и реализация на програмите, така и при осигуряването на възможност за 

приложение на наученото; 

3. Дейностите трябва да съответстват и на потребностите на самите участници, да 

се възприемат като адекватни и навременни за работата и кариерата им; 



 
 

 

4. Дейностите трябва да съответстват на културата на организацията; 

5. Дейностите трябва да са подкрепяни от висшето ръководство; 

6. Решението кой да участва, кога и защо е съвместна отговорност между 

организатори и участници; 

7. Необходимо е да се даде възможност за приложение на наученото, да се осигури 

подкрепа при приложение на наученото . 

8. Участниците трябва да са мотивирани . 

Систематичен подход при анализ на потребностите от дискусионен форум на 

индивидуално ниво включва: 

1. Преглед на изискванията на участниците; 

2. Какви знания, умения и нагласи имат към форума; 

3. Изготвяне на профил на участниците. 

4. Съпоставяне на профила на участниците с изискванията (определяне в каква 

степен притежава необходимите знания, умения, нагласи) и идентифициране 

потребностите от тема на дискусионния форум. 

 

V. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ПАРЛАМЕНТ НА РАБОТЕЩА 

БЪЛАГРИЯ“ 

 

Основната цел на Дискусионния форум „Парламент на работеща България“ е да 

подкрепи развитието на компетенциите на работещите на локално и национално ниво, за 

да укрепи активното гражданско участие в процесите на пазара на труда, повишаване на 

информираността относно трудовите и социални права на работещите, да ускори 

процесите на правоприлагане и повишаване на взаимодействието между гражданите, 

институциите и неправителствения сектор. 



 
 

 

По-конкретни цели: 

 Създаване на възможности за пълноценно развитие, социална реализация 

и трудова заетост. 

 Събиране и регулярно анализиране на информация за нарушаването на 

трудовите, социалните и граждански права в България. 

 Анализиране и популяризиране на информация за нарушаването на 

трудовите, социални и гражданските права в България. 

 Консултиране и подкрепа на засегнатите физически и заинтересовани 

юридически лица. 

 Защита интересите и потребностите на трудещите се. 

 Насърчаване партньорството и развитието на диалога между  гражданите, 

държавните институции, местната власт, синдикалните структури и 

неправителствения сектор за икономически и социален подем на България 

и активното участие на гражданите в процесите на борбата с нарушаването 

на трудовите, социалните и гражданските права. 

 

1. МЕТОДОЛОГИЯ НА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ “ПАРЛАМЕНТ НА РАБОТЕЩА 

БЪЛГАРИЯ“ 

 Парламентът на работеща България осъществява дейността си чрез: 

1. Публични лекции 

2. Обучения 

3. Открити приемни за подаване на сигнали за нарушения на права на работещите 

4. Други публични форуми 

 

2. ПУБЛИЧНИ ЛЕЦИИ 



 
 

 

По време публичните лекции в рамките на Парламент на работеща България 

участниците ще имат възможност да се запознаят от първа ръка с ефективните методи за 

защита при евентуални нарушения на техни трудови и социални права, като експерти в 

различните сфери на трудовото право ще коментират теми като: 

• Какви са правата ни, ако не ни изплатят заплатата? 

• Какви са правата ни, ако ни обиждат по време на работа? 

• Какви са правата ни, когато не ни пускат в отпуска? 

• Какви са правата ни, когато изискват от нас да работим извънредно? 

• Какви са правата ни, когато трябва да работим в лоши условия на труд? 

• Какви са правата ни, когато ни глобяват по повод изпълнение на работата 

ни? 

• Какви са правата ни, когато не ни изплащат „клас“ прослужено време и 

др.? 

• Какви са правата ни, когато не ни осигуряват работно облекло? 

• Какви са правата ни, когато работодателят не ни изплаща осигуровките? 

• Какви са правата ни, когато искаме увеличение на заплата? 

• Др. 

Публичния форум предвижда и специализирани лекции, посветени на бъдещето 

на труда, в резултат на дигитализацията и новите форми на заетост: 

• Охраната на работни места в нови сектори, свързани с нови продукти и 

нови услуги 

• Дигитализацията на труда 

• Работата в дигитални платформи 

• Трудовия пазар в условията на споделена икономика 



 
 

 

• Автоматизация и роботизация на работните места 

• Др. 

 Преминалите лекциите на Парламент на работеща България ще усвоят 

широк набор от познания, включващи право, икономика, бизнес управление и развитие, 

бизнес етикет, лидерство, социални умения и др. 

 

3. ОБУЧЕНИЯ 

Обученията в рамките на Парламент на работеща България целят подпомагане 

развитието на образованието по темите за правата на работещите граждани. Обученията 

чрез работата в мрежи и неформалното обучение. Целта им е да бъде даден адекватен 

отговор на предизвикателствата, породени от динамичните социално-икономически 

промени, отразяващи се върху индустриалните отношения в национален, европейски и 

световен мащаб. 

Чрез обученията в рамките на Парламент на работеща България, участниците ще 

получават своевременна информация, системни, задълбочени и изпреварващи знания, 

придобиване на необходими умения, квалификация, компетентности и формиране на 

нагласи за повишаване на конкурентоспособността на гражданите. 

Обученията ще бъдат реализирани както присъствено, така и дистанционно 

 

4. ОТКРИТИ ПРИЕМНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА 

ТРУДОВИ ПРАВА НА РАБОТЕЩИТЕ 

Паралелно с провеждането на публичните лекции и обучения в Парламент на 

работеща България е предвидено и позиционирането на открита приемна за подаване на 

конкретни сигнали за нарушения на трудови и социални и граждански права на 

работещите. Сигналите ще бъдат обработвани от специалисти в трудовото 

законодателство, които, освен регистрирането на отделните сигнали, ще осъществяват 

на място трудовоправни консултации на засегнатите граждани. 



 
 

 

Публичните лекции, обученията и открити приемни в рамките на Парламент на 

работеща България“, освен изброените до тук цели, предвиждат и създаване както на 

неформални взаимоотношения, така и възможности за социални партньорства между 

самите участниците, менторите и консултантите в органа. 

 

5. ТАРГЕТ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Работещи граждани;  ученици и студенти; представители на: ученически и 

студентски форми на самоуправление (ученически и студентски съвети, академични 

клубове по интереси и пр. обединения); представители на граждански, политически, 

професионални, работодателски, синдикални и неправителствени организации; 

представители на академичните среди, държавната и съдебна власт, представители на 

органите на местното самоуправление; други. 

6. ТАРГЕТ МЕНТОРИ, ОБУЧИТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ 

Ментори, обучители и консултанти във форумите в рамките на Парламент на 

работеща България ще бъдат експерти в отделни сфери, запознати с процедурите и 

практическите изискванията за успешно прилагане на законовите изисквания в 

трудовото законодателство и др. 

 Юристи 

 Политици 

 Висши държавни служители 

 Синдикалисти 

 Работодатели 

 Публични личности 

 Представители на научните среди  

 Представители на неправителствения сектор 

 Консултанти в приемните за подаване на сигнали за нарушени права: 

 Юристи, специалисти по трудово право 

 



 
 

 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФОРУМИ 

 Парламентът на работеща България извършва своите публични форуми и открити 

приемни на предварително обявени събития по график в 27те областни градове в 

България. 

Публичните лекции, обучения и открити приемни се провеждат по предварително 

обявена програма с ментори, консултанти, дата и място на провеждане. 

Публичните лекции, обучения и открити приемни се провеждат в градовете на 

ротационен принцип. 

 

8. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 Предварително ангажирани зали в 27те областни градове в България  

9. ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЛЕКЦИИ 

 Лекторите в академията изнасят своята лекция пред участниците след 

предварително плануван сценарий, помагайки си с избран от тях  реквизит и 

техническото оборудване във връзка с презентацията им. Задължителна част от лекцията 

на менторите е интерактивното онагледяване на тезите и материалите им чрез 

интерактивна презентация. 

 

 

10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТЪПКИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА ПАРЛАМЕНТ 

НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ 

1. Избор на тема на публичния форум 

2. Изпращане на запитвания за оферти относно възможностите за провеждането на 

мероприятието и цените на: 

- зала  



 
 

 

- наем на техническо оборудване (микрофони, екрани, озвучителна система, 

осветление) 

3. Подготовка на списък с имена на ментори, обучители и консултанти 

4. Изготвяне и сключване на медийни партньорства 

5. Изготвяне и отпечатване на материали по темата 

6. Планиране дата за събитието 

7. Изготвяне на интернет страница и страница (образец на ивент) в социалните 

мрежи за събитията 

8. Изготвяне на прессъобщения до медиите относно събитието 

9. Подготовка и реализация на пресконференция 

10. Подготовка, отпечатване и изпращане на покани до официални гости на 

събитието 

11. Реализиране на събитието 

12. Подготовка прессъобщение до медиите относно финализирането на събитието 


