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 1. Философия на механизма 

 След анализ на състоянието на обществените отношения и недоверието в много 

структури, 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. 

Целта на кампанията е работниците и служителите да бъдат запознати с 

основните рискове за тях и фирмата/институцията при използването на интернет в 

работна среда и как да разпознават симптомите на проблемната употреба на интернет. 

В рамките на кампанията ще запознаем работниците с основните начини за 

насърчаване на безопасно поведение онлайн и с добрите практики в дигиталния свят, 

както и с каналите за докладване, намиране на помощ и допълнителна информация. 

Публичните мероприятия са отворени за дискусии на конкретни въпроси и случаи, а 

разговорите с експертите по места ще съдействат на работниците и служителите да: 

- разпознават рисковете в интернет; 

- владеят стратегии за справяне; 

- познават съществуващите възможности за помощ и докладване; 

- знаят къде могат да потърсят допълнителна информация и материали; 

- могат да предадат своето знание на свои колеги и ръководителите си в 

неформален разговор; 

- могат да изнесат групова презентация по тема, свързана с онлайн рисковете в 

работна среда и уменията, необходими за справяне с възникнал проблем или 

осигуряване на превенция. 

Публичните форуми предвиждат създаване и развитие както на неформални 

взаимоотношения, така и възможности за мрежови социални партньорства между 

работещите, институциите и синдикатите. 

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 ЛЕКЦИИ 

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 трудово правни 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. 

 

МЕХАНИЗЪМ „ПАРЛАМЕНТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ“ 2020 

 

 2. Профил на участниците 

 Социални признаци: Работници и служители, 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. 

 Пол: Мъже и жени 

 Възраст: 16 – 65 

 3. Профил ментори 

 

1. Експерти  

2. Президент на КНСБ / Вицепрезидент на КНСБ/ Национален секретар на КНСБ 

3. Регионален координатор на КНСБ 

  

 4. Механизъм на провеждане 

 Публичните дискусии се провеждат в рамките на два часа по предварително 

обявена програма, дата и място на провеждане. Събитията са придружени с 

пресконференции във всеки един град, в рамките на 1 час, непосредствено преди 

провеждане на дискусията с работниците. 

 



 
 

 

 5. Място на провеждане 

 Предварително подбрани зали в София и другите областни градове в страната. 

 

 6. Форма на провеждане на публичните срещи 

 Говорителите в публичните дискусии поставят основите на разговора, спрямо 

предварително обявените теми, като наличните материали се осигуряват предварително 

за участниците. След като бъдат поставени основите на разговора, участниците влизат 

във формат на дискусия за поставяне на въпроси.  

  

 7. Необходима техническа база 

 Лаптоп 

 Микрофони  

 Мултимедиен проектор (мощен) – 1 брой 

 Екран (голям) – 1 брой 

 Озвучителна система 

 Флипчарт / бяла дъска за писане 

 Осветление 

 

 8. Модератор на публичните лекции 

 Областен координатор на КНСБ 

 

 10. Сценарий (теми) за провеждане на публичните дискусии 

 Възможни тематични области: 

1. Киберпрестъпления  на работното място – примери от практиката 

2. Съвети за защита на лични и служебни данни в интернет 

3. Фалшивите e-mail-и, сайтове, съобщения,  коментари и др. начини за разпознаване и 

действие в работна среда 



 
 

 

4. Защита при използване на електронни административни услуги във връзка с работата 

5. Защита и съвети за онлайн разплащания  

6. Зашита при разплащане с дебита или кредитна карта 

7. Съвети за защита при ползване на служебни  мобилни устройства (телефон, таблет, 

флашки и др. преносими устройства). 

8. Съвети за безопасно използване на мобилни приложения във връзка с работата 

9. Съвети за избягване на използване на нелегално съдържание и интернет пиратство 

във връзка с работата. 

10. Съвети за родители за избягване на вредно и неподходящо съдържание в интернет 

11. Процедура на подаване на сигнал за проблем и/или несигурност в системата към 

работодател и/или компетентна институция 

12. Др. 

 11. Планирани медийни партньорства за отразяване на събитията и 

пресконференциите 

 Печатните и електронни медии от София и/или региона на провеждането на 

конкретнния публичен форум 

 12. Първоначални разходи по проекта 

Разходи за: 

 наем зала  

 наем техническо оборудване (микрофони, екрани, озвучителна система, 

осветление) 

 кетъринг  

 рекламни (транспаранти и пр., спонсорирани съобщения в медиите, социалните 

мрежи и др.) 

 фотограф/ оператор/ видеомонтаж 

 др. (спрямо обстоятелствата)  

  

 13. Разпределение на дейностите 



 
 

 

1. Подготвяне на предложението за кампания 

2. Осигуряване на партньорство с МВР  

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

мероприятието и цените на: 

- зала  

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

осветление) 

4. Подготовка на списък с имена на експерти от МВР в регионите и уговаряне на  

условия за участие 

5. Подготовка на материали по тематичните области 

6. Подготовка на медийни партньорства 

7. Планиране дата за събитието 

8. Подготовка на покани към работниците и служители за участие в публичните 

дискусии 

9. Изготвяне на прессъобщение до медиите относно събитието 

10. Подготовка и реализация на пресконференция 

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

събитието 

12. Реализиране на събитието 

13. Подготовка прессъобщение до медиите относно финализирането на отделните 

събития 

 

 

 

 

 


