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На фокус 

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ЕВРОПА 

Инвестирането в хората е ключ към икономическия растеж 

 

Пазарът на труда в Европа – общ преглед 

 

Стратегията Европа 2020, представена през 2010 г. като наследник на Лисабонската 

стратегия, има за основна цел постигането на 75% заетост на лицата на възраст 20-64 

години. Това беше амбициозна стратегия, прогресът по нейното изпълнение до 2008 г. 

беше положителен, като беше постигнато средно ниво на заетост от почти 71% сред 

държавите членки. В голяма част това подобрение се дължеше на съществено по-

високата икономическа активност на жените и на лицата над 55 години.  

 

Източник: Евростат 

 

Като резултат от кризата, Европа от 2015 г. е много по-различна от Европа отпреди 10 

години. През 2014 г. коефициентите на заетост в ЕС 28 варират от 53.3% в Гърция до 

80.0% в Швеция. Нещо повече, тези две екстремни стойности символизират появата на 

два явни блока при пазара на труда. Най-висока икономическа активност има в 

северно-централния блок - при  Дания, Германия, Холандия и Швеция, където тя 

достига над 75%.  

Интересно е да се види и как кризата е повлияла на равнището на безработица по 

държави и до колко кризата има пагубен ефект върху националните икономики.
 1

 

                                                           
1
 DiamondP., LiddleR., SageD. The Social Reality of Europe after the Crisis, Rowman & Littlefield 

International Ltd.,16.06.2015, p.22-24, достъпна на: http://www.policy-

network.net/publications_detail.aspx?ID=4915 

 

http://www.policy-network.net/publications_detail.aspx?ID=4915
http://www.policy-network.net/publications_detail.aspx?ID=4915
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Следващата фигура показва равнището на безработица в 14 държави през 2005 и през 

2013 г. През 2005 г. Германия има най-висок коефициент на безработица сред 

представените 14 държави. Удивително, но през 2013 г. Германия има втория най-

нисък коефициент в същата група държави, като от 2005 г. безработицата намалява с 6 

п.п., въпреки кризата. Гърция, Испания и Кипър обаче изживяват бум в безработицата: 

ръст съответно с 18 п.п., 17 п.п. и 11 п.п.  

Източник: Евростат 

Коефициент на безработица за периода 2005-2013 година 

 

Източник: Евростат 
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ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО В СФЕРАТА НА ЗАЕТОСТТА И 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПА - 2015: ГОДИШНА 

ПУБЛИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

Успехът в повишаването на нивата на заетост и стандарта на живот в Европа зависи 

от наличието на ефективни и подкрепящи политики, но и от позитивни 

макроикономически стратегии. 

 

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност 

Мариан Тейсен заяви при представянето на доклада през януари 2016 г.: 

„Необходимо е да предоставим повече и по-добри възможности за хората в ЕС, 

особено за тези, които са най-отдалечени от пазара на труда. Трябва да инвестираме 

в усъвършенстването на уменията, така че всички жени и мъже в ЕС да могат да 

реализират пълния си потенциал. За да постигнем растеж и заетост, трябва да 

инвестираме в хората. Необходимо е да се погрижим трудовото ни законодателство 

и системите ни за социална защита да са адаптирани към условията на 21-и век, 

както и да насърчаваме предприемачеството и иновациите. Важна роля в този 

контекст ще има европейският стълб на социалните права“. 

 

Ежегодната публикация на ЕК „Преглед на развитието в сферата на заетостта и 

социалната политика в Европа- 2015 г.“
2
 съдържа най-новите тенденции в тези области 

и очертава очакваните предизвикателства и евентуалните насоки на политиката за 

тяхното преодоляване. Прегледът, който се изготвя въз основа на най-новите данни и 

документи, стои в основата на инициативите на Комисията в сферата на заетостта и 

социалната политика, допринасяйки за Европейския семестър, пакета от документи за 

мобилността, пакета от документи за уменията и развиването на европейския стълб на 

социалните права
3
.  

Прегледът на развитието в сферата на заетостта и социалната политика в Европа през 

2015 г. (ПРСЗСП) е разделен на три тематични части, фокусирани съответно върху 

„Насърчаване създаването на работни места“, „Подобряване ефикасността на пазара на 

труда“ и „Инвестиране в хората“. ПРСЗСП 2015 г. разглежда начините за премахване 

на различията, като акцентът се поставя върху създаването на работни места, 

ефикасния пазар на труда, модернизирането на социалната защита и инвестициите в 

хората.   

В годишния преглед за 2015 г. се отбелязват положителни тенденции за ЕС. Въпреки 

постигнатите неотдавна подобрения обаче, продължават да се наблюдават огромни 

различия между държавите членки по отношение на икономическия растеж, заетостта и 

други важни показатели, свързани със социалната политика и пазара на труда. Много 

от тези различия са свързани с недостатъчното използване на човешки капитал.  

                                                           
2 Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion at the European Commission: “Employment 

and Social Developments in Europe 2015”, Publications Office of the European Union, 21.01.2016, p. 3, p.11-

17,  достъпен на:     http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes 
3
 Това е инициатива, представена от президента Юнкер през септември 2015 г.,  която е част от 

Работната програма на Комисията за 2016 г. Стълбът на социалните права е самостоятелен документ с 

правен характер, задаващ основните принципи и ценности на европейско ниво. Той може да служи като 

рамка за преглед на заетостта и резултатите в социалната сфера.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes
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Насърчаване на създаването на работни места  

Насърчаването на самостоятелната заетост и предприемачеството имат потенциала да 

създадат работни места и да предоставят възможност на безработните и лицата в 

неравностойно положение да участват напълно в обществото и икономиката. Около 

16% от заетите в ЕС са самостоятелно заети лица. Повече от две трети от тях са 

напълно самостоятелни, т.е. не наемат други лица, работещи за тях. Жените 

представляват само 1/3 от самостоятелно заетите лица и спрямо мъжете са по-малко 

склонни да наемат служители. Микро-предприятията представляват около 30% от 

цялата заетост в ЕС, като от тях почти 1/3 се намират в продажбите на едро/ дребно и 

сектора на ремонт на моторни средства и мотоциклети. В няколко държави членки 

съществена част от самостоятелно заетите са заети в земеделието, лесовъдството и 

рибарството (Румъния- 86%, Португалия- 57%, Полша- 49%, Хърватска - 48%). Някои 

групи лица - като младежите, жените, по-възрастните хора и етническите малцинства - 

може да срещат по-сериозни бариери пред стартирането и разрастването на бизнеса си.          

Налице е съществено забавяне на стимулирането на самостоятелната заетост и 

предприемачеството. През 2014 г. по-малко от 50% от 18-64-годишните в ЕС смятат, че 

притежават необходимите умения и познания за стартиране на бизнес. За 

преодоляването на така очерталата се ситуация са необходими редица стъпки, 

включващи: подобряване на рамковите условия (достъп до финансиране, ефикасна 

публична администрация, данъци, услуги за подкрепа развитието на бизнес), по-добро 

образование по предприемачество, добре насочени социални и трудови политики, 

развитие на възможности за грижа за децата и старите хора, финансова подкрепа за 

продължително безработните лица, преодоляване на дискриминацията по пол и 

възраст.  

Повечето от новите бизнеси остават малки с ограничена възможност за растеж. 

Политиките на пазара на труда и социалните политики могат да спомогнат за засилване 

капацитета на новите компании с един единствен човек и на микро и малките 

предприятия от гл.т. продължаване създаването на работни места. Подобни политики 

включват насърчаване формирането на мениджърски умения (особено сред жените и 

младежите), подкрепа на иновационния капацитет на микро и малките фирми и 

намаляване на разходите за наемане и уволнение.  

Трудовото законодателство се разглежда като ключова детерминанта за създаването на 

работни места, заедно с институционалните условия и условията на пазара на стоките. 

Приетото на  европейско ниво трудово законодателство цели осигуряване на 

равнопоставеност на единния пазар на ЕС чрез задаване на минимални изисквания в 

редица сфери. Търси се премахване на деформациите и нечестните или изкуствените 

предимства, произтичащи от националните закони и практики.  

Структурните промени, като технологичният прогрес и глобализацията имат ефект 

върху света на труда и върху законовите изисквания. Технологията може да подобри 

защитата на работниците и да допусне по-гъвкава трудова уредба и така да насърчи 

участието на пазара на труда на жените, по-възрастните работници, на лицата със 

семейни отговорности, лицата с увреждания и др. И все пак, това е предизвикателство 

към традиционните концепции за организацията на труда, работното време, 

отношенията на заетост и местоработата.    

Вследствие нараства разнообразието на договорите за заетост в държавите членки. 

Атипичните или нестандартните трудови договори надхвърлят регулирането на 

непълното работно време, срочната или сезонната работа, покривайки широка гама от 

ситуации, включително: при различни видове трудови отношения като: тези, 
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възникващи на основата на повикване от компанията
4
; работа посредством агенции за 

временна работа
5
; договори, сключени по даден проект

6
; споделянето на длъжност

7
; 

масова заетост чрез онлайн платформа
8
.  

Изследванията показват, че някои от новите видове договори (като споделянето на 

служител
9
, споделянето на длъжност

10
 и временното ръководство

11
) предполагат 

ситуация, печеливша и за двете страни, докато други (като т.нар. „непостоянна“ работа 

или при масовата заетост чрез онлайн платформа) пораждат сериозни тревоги, тъй като 

внасят несигурност в труда, предразполагат към (неотчетена) безработица, по-малко 

работни часове, по-ниска социална защита и по-малка автономност при вземането на 

решения. Трябва да бъде намерен баланс между гъвкавост и сигурност. Гъвкавостта е 

важен елемент, но е необходима и сигурност.  

Нарастващото разнообразие на договорните условия може да доведе до сегментация на 

трудовия пазар, чрез което определени групи работници ще са изложени на множество 

                                                           
4
 on-demand work - труд, упражняван от работник, нает от компании, функциониращи на принципа на 

поискване (on-demand company) от клиента, като Uber, Lyft, Instacart or Postmates. Компаниите 

предпочитат този вид труд, поради гъвкавостта, по-малките разходи и по-малката отговорност.  

Друг тип заетост в това направление е „непостоянната работа“ (casual work). Това е несигурна работа, 

при която работодателят не е задължен редовно да осигурява работа на служителя, а се ползва от 

гъвкавостта да търси услугите на работника при нужда. Среща се главно в сектори със сезонни вариации 

(напр. земеделие, туризъм) или с променливо търсене (услуги по обгрижване - care services). Тази заетост 

е обикновено в нископлатените индустрии и сред неквалифицирани работници, младежи, жени. Сключва 

се стандартен договор за заетост, но това не е основен източник на доходи. Могат да бъдат различени два 

вида заетост тук: 

 on-call work - работа при повикване - включва продължителна връзка на заетост между служител и 

работодател, но работодателят не предоставя постоянно работа на служителя. Заетостта им варира от 

няколко дни до няколко месеца, според нуждите от работна ръка, като най-често получават часова 

надница. Договорите при тази заетост могат да са постоянни или срочни, без да гарантират доход и да 

налагат задължение а работодателя да заплаща при период на неактивност; 

 intermittent work- периодична, с прекъсване работа - работодателят се свързва с работниците 

(не)периодично, за да се изпълни определена задача, често свързана с индивидуален проект или появила 

се през сезона работа. Заетостта се характеризира с фиксиран във времето период, включващ или 

извършването на задача или работа за определен брой дни.  

 
5
 agency work или ‘temporary-work agency’ означава работа чрез „агенция за временна работа“  - всяко 

физическо или юридическо лице, което в съответствие с националното законодателство сключва трудов 

договор или влиза в трудово правоотношение с нает чрез агенция за временна работа работник, за да го 

назначи в предприятие ползвател на временна работа под негов надзор и ръководство. „Нает чрез 

агенция за временна работа работник“ означава работник с трудов договор или в трудово 

правоотношение с агенция за временна работа с цел назначаването му в предприятие ползвател на 

временна работа под негов надзор и ръководство.  
6
 project contracts – договори за проект обвързват работника със завършването на даден проект, като така 

работникът е обвързан с проекта, а не с дати за изпълнение.  
7
 job-sharing - споделяне на длъжност, при което работодател наема двама или повече работници да 

попълнят колективно определена длъжност, като две или повече работни места на непълно работно 

време се обединяват в длъжност на пълно работно време.  
8
 crowd-sourcing/employment  е масова заетост, при която онлайн платформа обединява работодатели и 

работници, като често пъти по-големите задачи се разделят и поделят между работниците в 

т.нар.„виртуален облак“.  
9
 При споделянето на служител (employee sharing ) отделен работник се наема колективно от група 

работодатели, за да се удовлетворят нуждите от човешки ресурси на различни дружества - това води до 

постоянна заетост на пълно работно време за работника.  
10

 Виж job-sharing в бележка под линия 5.  
11

 При временното ръководство (interim management) високо квалифицирани експерти се наемат 

временно за нуждите на конкретен проект или за да разрешат конкретен проблем, като по този начин в 

организацията на труд се привнася външен ръководен капацитет. 
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заплахи от гл.т. на условията на труд, възнаграждението (заплащане, обучение, 

кариерни възможности) и рискове при опита за преход към по-добре защитени работни 

места. Сегментираните трудови пазари обикновено свидетелстват за широко 

използване на (видимо недоброволни) временни договори, ниски нива на преход от 

временни към постоянни редовни договори или високо равнище на договори за 

непълно работно време. В Европа се наблюдават съществени различия при дела на 

работниците, прибягнали до сключването, но не по собствено желание на временен 

трудов договор - от 8.8% в Австрия до 94.3% в Кипър. На година делът на работниците, 

преминаващи от временна към постоянна заетост, варира от около 10% във Франция до 

повече от 60% в Естония. Делът на работещите не по собствено желание на непълно 

работно време варира от по-малко от 12% в Словения, Белгия, Австрия и Холандия до 

повече от 60% в България, Гърция, Испания, Италия и Кипър.  

Частта от трудовото законодателство за защитата на заетостта варира в ЕС от гл.т.  на 

защитата на работника при несправедливо уволнение или при обезщетенията за 

прекратяване на трудовия договор. От 2008 г. насам няколко държави членки 

проведоха всеобхватни реформи на законодателната рамка, свързана със защита на 

заетостта при безсрочните трудови договори и масовите уволнения.  

По-ефикасен пазар на труда  

Продължителната безработица (т.е. безработните най-малко една година) засяга около 

11 милиона лица, от които 2/3 (около 7 милиона) са безработни от поне 2 

последователни години. Въпреки спада на безработицата от 2013 г. насам, 

продължителната безработица съвсем скоро спря да расте. Борбата с дългосрочната 

безработица е от основно значение за създаването на по-ефикасен пазар на труда, тъй 

като вероятността за намиране на работа при дългосрочно безработните е два пъти по-

ниска, отколкото при краткосрочно безработните. Продължителната безработица 

главно засяга ниско квалифицираните, младежите (20-29) и работниците, идващи от 

страни извън ЕС. И макар да е по-малко вероятно по-възрастните работници да станат 

безработни, отколкото другите работници, веднъж попаднали при продължително 

безработните те се сблъскват с по-големи трудности при намирането на нова работа. 

По данни от Наблюдението на работната сила за 2014 г. близо 30% от продължително 

безработните (20-64) не сa били регистрирани от Публичните служби по заетостта, а 

25% от продължително безработните получават обезщетения за безработица (при 

краткосрочно безработните - съответно 38%).  

Нещо повече, само един от десет човека на възраст 25-64 години, независимо от 

трудовия му статус, докладва да е получил някаква форма на учене през целия живот 

(участие в образование или обучение) за последните 4 седмици на допитването. Този 

нисък дял засяга особено ниско квалифицираните, чиито шансове за намиране на 

работа са доста мрачни, именно поради липсата на необходимите умения. На ниво ЕС 

се наблюдават съществени различия от гл.т. покритието на продължително 

безработните лица, което отчасти обяснява различията при ефикасността на 

политиките. 

Анализът показва, че при равни други условия, продължително безработните, които са 

участвали в обучение или в образователната система и имат предходен трудов опит, е 

много по-вероятно да преминат към устойчива заетост, особено при ниско 

квалифицираните. Регистрирането от обществените служби по заетостта, особено в 
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комбинация с получаването на обезщетения за безработица, също повишава шансовете 

за намиране на стабилна заетост при тази група лица
12

.  

Комбинираните и допълващите се интервенции от страна на обществените служби по 

заетостта, предоставянето на обучение и паричното подпомагане на лицата изглежда 

имат най-силен ефект за повишаване броя на започналите работа лица. Ефектът обаче 

се влияе и от качеството на тези услуги, техния дизайн, като така се виждат съществени 

различия сред групите от населението. Това предполага необходимостта от 

индивидуализирането и насочването на политическите мерки.  

В Прегледа за 2015 г. се посочва, че ЕС може да използва по-пълноценно човешките 

си ресурси чрез мобилност. Освен това, благодарение на мобилността, бе намалена 

безработицата в някои държави членки, които бяха най-тежко засегнати от кризата, и 

бе помогнато за преодоляването на недостига на работна сила в приемащите страни. В 

тази връзка прегледът ясно подчертава икономическия потенциал на мобилността. 

Мобилността в ЕС нараства през последните две десетилетия, особено след 

разширяването на ЕС на изток. И все пак мобилността в ЕС остава по-ниска спрямо 

тази в САЩ. 4% от населението на ЕС (15-64 години) живее в държава членка на ЕС 

различна от съответната държава членка, в която са родени (т.нар. мобилни граждани 

на ЕС). В сравнение, при липсата на езикова бариера, около 30% от населението в 

трудоспособна възраст живее в различен от родния им щат. През 2014 г. има по-малко 

от 15 милиона мобилни граждани на ЕС, като техният брой е нараснал слабо спрямо 

2006 г. (12 милиона). Това по груби изчисления е половината от броя на мигрантите от 

трети страни (т.е. лицата от страни, извън ЕС, преместили се да живеят в ЕС) на 

възраст 15-64 години, живеещи в ЕС (28 милиона)
13

. Докато повечето мобилни 

граждани на ЕС се местят главно по причини, свързани с работата, то мигрантите от 

трети държави идват в ЕС, за да работят, за да се присъединят към семейството си, за 

да се включат в образование или обучение, или за да потърсят международна защита.  

В допълнение към световните предизвикателства пред конкуренцията, бъдещият 

растеж на ЕС ще бъде под сериозен натиск, поради устойчивия спад на населението в 

трудоспособна възраст в повечето държави членки на ЕС. За да повиши своя потенциал 

за растеж, Европа трябва да постигне по-високо равнище на заетост (включително чрез 

вътрешно европейска мобилност), да подкрепи ръста на производителността и да се 

развива като атрактивна дестинация за таланта и предприемачеството на студенти, 

изследователи и работници (от извън ЕС). Ако предположим, че ЕС постигне целта от 

75% коефициент на заетост до 2020 г., то при задържане на съотношението на 

икономическа зависимост (т.е. броят на незаетите лица на един зает), ще възникне 

необходимост от допълнителни 30 милиона души в заетост през 2060 г.  

Анализът показва, че мобилните граждани на ЕС са млади, добре образовани и 

привлечени от добре действащите трудови пазари с ниски нива на безработица. Те имат 

по-високи шансове за намиране на работа и, като цяло, по-добри перспективи за заетост 

от местното население. Например, мобилните граждани на ЕС, идващи от 10-те 

                                                           
12

Препоръката относно дългосрочната безработица, приета от Съвета на 7 декември 2015 г., също 

потвърждава значението на регистрацията  в публичните служби по заетостта и преминаването на 

обучения от гл.т. шансовете за намиране на дългосрочна работа.  
13

По данни на Евростат към 01.01.2014 г. държавите членки на ЕС имат 506.8 милиона резиденти (местни 

жители), от които 472.8 милиона са национални граждани (граждани от докладващата държава) и 34.1 

милиона чуждестранни граждани, от които 14.3 милиона са от друга държава членка и 19.8 милиона от 

държави извън ЕС. Лице, придобило гражданство в държава членка, вече не се брои като чуждестранен 

гражданин в тази държава. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=105
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7113991/3-18122015-BP-EN.pdf/d682df12-8a77-46a5-aaa9-58a00a8ee73e
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държави членки, присъединили се през 2004 г., и живеещи за период от до 10 години в 

дадената приемаща държава, имат почти 50% по-висок шанс да бъдат заети, отколкото 

местното население. Веднъж пък останали без работа или попадайки в неактивното 

население, шансовете им за намиране на работа са с почти 80% по-високи от тези на 

местните граждани. Вътрешната европейска мобилност може да има положителен 

ефект върху заетостта като цяло и да подобри динамиката и разпределението на 

работната сила. Данните сочат, че ЕС не успява да използва изцяло ползите от 

мобилността. Първо, вътрешната мобилност остава скромен по мащаб феномен. Второ, 

индексът на разпределение на мигрантите (migrant allocation index) показва, че 

мобилните граждани на ЕС (но и мигрантите от трети държави) са по-слабо 

представени  в най-бързо разрастващите се сектори на приемащата страна. И накрая, 

мобилните граждани на ЕС обикновено работят под официалното ниво на 

квалификацията си. В Прегледа за 2015 г. се констатира, че сред хората, работещи на 

длъжности под тяхната квалификация, е значителен делът на лицата от страни, извън 

ЕС.  

Програмата за нови умения - инициатива, която Комисията подготвя в момента - има за 

цел преодоляването на тези предизвикателства. Също така заетостта на жените с деца и 

по-старите работници продължава да бъде значително по-ниска. Насърчаването на по-

активното участие на тези групи на пазара на труда ще бъде от основно значение в 

контекста на застаряващото население.   

Мигрантите от трети държави имат сравнително по-малък шанс да бъдат наети, 

отколкото местните хора или лицата от ЕС 10 (т.е. държавите членки, които са се 

присъединили към ЕС през 2004 г. и 2007 г.). Квалификацията може да оказва 

въздействие тук, защото голяма част от мигрантите от трети държави имат ниско ниво 

на образование. Нещо повече, в много държави членки тези лица пристигат, не за да 

запълнят нуждата от квалифициран труд на приемащата страна, а по семейни причини 

или, на места, за международна защита. Анализите показват, че делът на мобилните 

граждани на ЕС и мигрантите от трети държави с поне гимназиално образование и 

работещи на позиции, изискващи ниска квалификация (т.е. като „свръх 

квалифицирани“ или „похабяващи знанията си“), е значително по-висок от този на 

местното население. И мобилните граждани на ЕС, и мигрантите от трети държави се 

намират в по-сериозен риск от работа по договор за временна заетост спрямо местното 

население. Наблюдава се и сериозно „наказание“ върху работните заплати за лицата, 

работещи в дадена държава членка, но родени извън нея. Родените извън приемащата 

държава лица, като цяло не оказват натиск върху социалната система. Потенциален и 

съществен натиск може да се появи на местно ниво обаче, когато финансиращите 

механизми и осигуряването на обществени услуги не са приспособени да обслужват по-

голямо население.  

Социалният диалог балансира интересите на работници и работодатели, като така 

допринася за икономическата конкурентоспособност и социалната кохезия. ЕС се 

характеризира с широк спектър от национални системи на индустриални отношения 

(което е признато и в договора за функционирането на ЕС). Повечето от държавите 

членки имат най-малко една формална структура, посредством която социалните 

партньори са включени в процеса на създаване на политиките. Също така, може да се 

срещат и неформални или временни образувания, които също повече или по-малко да 

влияят. Социалният диалог разчита на капацитета на социалните партньори да 

организират работниците и работодателите, да ги представляват и да постигат 

компромис и общи позиции. Докато този капацитет съществено варира по държави, то 

няколко общи тенденции са предизвикателство за съществуващите системи на 
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колективно трудово договаряне. Икономическата специализация и новите форми на 

заетост затрудняват синдикализирането и представителството на работниците и 

работодателите.  

В повечето държави членки синдикалната плътност (измерена през дела на наетите, 

които са синдикални членове) се понижава от 80-те години насам. Днес, приблизително 

един на всеки четирима наети е синдикален член. Това се обуславя от нарастващия 

брой на новите служители, които не искат да се присъединят към синдикатите. Това 

изглежда се забавя през последните години, главно поради спада в заетостта. 

Синдикалната плътност е чувствително по-ниска сред по-младите работници, 

работещите на срочни договори, работещите в малки предприятия и в частния сектор. 

Също така, по-малките компании е по-малко вероятно да се присъединят към 

работодателски организации, отколкото по-големите. Международната конкуренция 

налага по-тясна връзка между разходи и производителност, което засилва ролята на 

колективното договаряне на ниво фирма.   

Различни по форма са взаимодействията между публичните власти и социалните 

партньори по развитието и прилагането на политиките. Тук се включва обмен на 

информация, консултиране, преговори и споразумения. Така, социалните партньори 

бяха включени в проектирането и приложението на няколко основни реформи и 

политики през последните години: като напр. реформите в рамката на Европейския 

семестър по отношение на пенсиите, осигуряването при безработица, 

законодателството за защита на заетостта и колективното трудово договаряне. За да 

може социалният диалог да изпълнява ролята си ефективно и да способства за 

устойчивото и включващо възстановяване, капацитетът на социалните партньори 

трябва да бъде увеличен, особено в държавите членки, в които социалният диалог е 

слаб или е отслабен, вследствие на икономическата криза.   

Инвестиране в хората  

Квалифицираната работна сила е от особена важност за устойчивостта и 

конкурентоспособността на икономиката, както и за гладкото функциониране на пазара 

на труда, най-вече в контекста на застаряващото население, технологичното изменение 

и глобализацията, която създаде нови възможности, но и изисква постоянно променящи 

се умения и компетенции.  

Въпреки че безработицата в ЕС продължава да бъде висока, работодателите все още 

срещат трудности при намирането на кандидати за някои работни места. Според 

последното Проучване на европейските компании (European Company Survey) на 

Европейската фондация - Дъблин, 4 от 10 от изследваните през 2013 г. работодатели от 

ЕС споделят за трудности при намиране на персонал с подходящите умения. 

Нетипичните работни часове и липсата на възможности за обучение на работното 

място, в комбинация с неатрактивното заплащане, намаляват способността на 

работодателя за привличане на работници. Изследването показва още, че фирмите, 

които не могат да намерят работници с изискваните умения, са всъщност тези, които не 

са склонни да предложат дългосрочни договори.  

Работодателите могат да изиграят роля за намаляване дефицита на уменията, 

включително чрез надграждане на уменията на своя персонал. Притегателно за 

кандидатите е и фокусирането върху потенциала за развитието им по време на 

интервюто за работа.  

Данните показват, че липсата на умения засяга новите професии в зелената и 

дигиталната икономика. Наблюдава се сериозно търсене в много от традиционните 
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сектори на икономиката, като здравеопазване, машиностроене и образование. 

Проектираната промяна в заетостта за ЕС между 2013 и 2025 г. предполага, че 24% от 

всички възможности за работни места (както новосъздадените, така и тези за 

заместване) ще са в групата на „професионалистите“ (което включва работни места, 

изискващи високи умения в науката, машиностроенето, здравните грижи, бизнеса и 

образованието). Следващата по търсене професионална група (или 16% от 

възможностите за работа) ще е тази на „работниците в областта на продажбите“ . Най-

нисък дял от откриващите се работни места (4%) в ЕС ще е за професионалната група 

на „машинните оператори“, изискваща различни видове индустриални работници или 

работници във фабрики. Всички професионални категории се очаква да изпитат ръст в 

търсенето, поради необходимостта от заместване, обвързана с демографските 

тенденции; същевременно относително малко нови работни места ще се появят при 

професиите, изискващи средно ниво на уменията.  

Обучението на възрастните и професионалните курсове играят важна роля за 

гарантиране надграждането на уменията. Средно 10.7% от лицата на 25-64 години в ЕС 

споделят, че са посетили образователен курс, поне веднъж през 2014 г. Възможностите 

за обучение, осигурени от работодателите обаче, зависят от размера на компанията: 

големите компании (250+ наети) осигуряват възможност за обучение средно на около 

половината от своите служители; средните по големина компании (50-250 наети) 

съответно за една трета; малките компании (10-5- наети) - за една четвърт.   

Преглед на развитието в сферата на заетостта и социалната политика  

В първите години на кризата разходите по социална закрила нараснаха значително - 

особен ръст през 2009 г. имаше при разходите за безработица, за семействата, за 

социалното включване и осигуряването на жилище. Всъщност, разходите за 

здравеопазване и за пенсии също са нараснали в реално изражение, което обаче не 

винаги е ефикасният стабилизиращ механизъм. От началото на 2000 година 

структурата на разходите за социална защита в ЕС постепенно се измести от помощите 

за безработица и за семействата към тези за пенсии и здравеопазване. Това повдига 

въпроса дали разходите по последните пера могат да бъдат по-добре разработени 

спрямо икономическия цикъл или дали са налице други възможности за насочване на 

наличните ресурси към направленията на социалната защита, които са сравнително 

недофинансирани, особено тези, подкрепящи социалните инвестиции и осигуряващи 

адекватен доход, като заедно с това улесняват участието на пазара на труда. В ЕС само 

61.7% от майките (на възраст 25-49) с деца под 6-годишна възраст са заети, спрямо 

76.9% от тези без деца. Ключов момент за повишаване участието на жените в работната 

сила е съвместяването на отглеждането на децата и заетостта.  

Политиките, които са позитивно обвързани със заетостта на жените майки, включват; 

достъп до висококачествени услуги за отглеждане на деца, достъпни работни места на 

непълно работно време, достъп до родителски отпуск.  

Повишеното равнище на заетост на по-възрастните работници през последното 

десетилетие е свързано с редица фактори. Работна сила постепенно стана по-

образована, а осъществените пенсионни реформи през последните десетилетия 

благоприятстваха за по-дълъг трудов живот. Удължаването на трудовия живот също се 

повлия от гъвкавото работно време и организация на труда, достъпа до обучение за по-

възрастни работници, дългосрочната грижа, предоставянето на услуги за гледане на 

деца. 
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Тримесечен преглед, изготвен от Отдела за анализи 

на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 

въпроси и приобщаване“ (EMPL) на Европейската 

комисия 

 

През третото тримесечие на 2015 г. икономическото възстановяване продължава да се 

засилва в повечето държави членки, но ръстът остава неравномерен, а в някои държави 

има дори тримесечен спад. През третото тримесечие на 2015 г. реалният БВП нарасна с 

0.4% в ЕС и с 0.3% в Евро зоната на тримесечна база. За разлика от предходното 

тримесечие, когато нямаше спад в нито една държава членка, то през разглежданото 

тримесечие икономиката се е свила в Дания, Естония, Финландия, Гърция, а в 

Португалия стагнира.  

Произведената продукция е по-висока спрямо предходната година в почти всички 

държави членки. Ръстът достига 1.9% в ЕС и 1.6% в Евро зоната. В Ирландия, Малта, 

Люксембург и Чехия съответно е над 4%, а в Полша и Испания - над 3%. Обратно, в 

Гърция и Финландия, БВП е по-нисък спрямо третото тримесечие на 2014 г.  

Коефициентът на заетост за ЕС като цяло се е върнал до предкризисните си нива. В 

много държави членки, особено в най-засегнатите от кризата, коефициентът на заетост 

може още да се подобри. През третото тримесечие на 2015 г., коефициентът на заетост 

за 20-64-годишните нараства на годишна база с 0.9 процентни пункта (п.п.) в ЕС. По 

сезонно неизгладени данни коефициентът на заетост с нивото си от 70.6% достигна 

предкризисното си равнище, но остава с почти 5 п.п. под целта за 2020 година. В Евро 

зоната коефициентът на заетост нараства с 0.8 п.п. на годишна база, достигайки 69.4% 

(сезонно неизгладени данни), оставайки с 1.1 п.п. по-нисък спрямо третото тримесечие 

на 2008 г.  

През третото тримесечие на 2015 г. на годишна база коефициентът на заетост (20-64 

години) нараства в повечето държави членки, с изключение на Кипър и Люксембург. 

Най-високо покачване има в Естония, Латвия, Унгария и Испания (повече от 2 п.п.). 

През третото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост остава съществено по-

нисък спрямо 2008 г. (с 5 или повече процентни пункта) в Гърция, Кипър, Испания и 

Хърватия. От  2008 г. насам Унгария и Малта осъществяват най-съществен прогрес: от 

едни от най-ниските нива през 2008 г. до доближаване сега до средното за Европа. В 

случая на Малта това се дължи на ръста на равнището на заетост на жените (20-64 

години) от 2008 г. насам.  

Коефициентът на заетост се е подобрил във всички възрастови групи, но най-вече за 

възрастните работници. На годишна база през третото тримесечие на 2015 г. съответно 

най-голям ръст има при лицата на 55-59 години (1.2 п.п.), 60-64 г. (1.7 п.п.) и с 1 п.п. 

при 20-24 и 25-29 годишните.  

През третото тримесечие на 2015 г. общата заетост нараства в ЕС като цяло и в 

повечето държави членки. Заетостта нараства с 0.4% в ЕС и с 0.3% в Евро зоната. През 

годината заетостта за лицата 15+ години (включително работниците над 65 години) се 

увеличава с 1.1% в ЕС и в Евро зоната. Това означава, че през третото тримесечие на 

2015 г. спрямо третото тримесечие на 2014 г. около 2.8 милиона повече души са били 

заети в ЕС, включително 1.6 милиона души в Евро зоната. От средата на 2013 г. (когато 

достигна най-ниското си ниво от 2008 г.) заетостта е нараснала с 2.5% в ЕС (5.7 
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милиона) и с 1.8% в Евро зоната (2.7 милиона). Най-силно се увеличава заетостта в 

Естония, Унгария, Ирландия, Люксембург, Испания и Великобритания. Обратно - 

свива се в Хърватия, Португалия и Малта (между -0.6% до -0.3%) и остава без промяна 

в България и Чехия. През третото тримесечие на 2015 г. заетостта е по-висока на 

годишна база във всички държави членки освен Хърватия, Финландия и Румъния. Най-

високо покачване за година има в Естония, Ирландия и Испания (над 3%).  

Секторите на услуги продължават да стимулират ръста в ЕС. Повечето сектори за 

услуги (с изключение на дейностите по сделки с недвижими имоти) са допринесли за 

ръста в заетостта през третото тримесечие на 2015 г., докато същевременно заетостта 

стагнира в земеделието и спада в строителството. Спрямо третото тримесечие на 2014 

г. заетостта се повишава във всички сектори, освен в строителството и селското 

стопанство.  

Заетостта на постоянен договор и на пълно работно време при 15-64 годишните 

продължава да нараства, но с по-бавен темп спрямо 2014 г. Ръстът в заетостта е 

основно задвижен от постоянните договори, въпреки че те нарастват с по-бавен темп 

спрямо този през 2014 г. На годишна база броят на наетите с постоянен договор 

нараства с около 1.5 милиона през третото тримесечие на 2015 г., докато броят на 

работещите на непълно работно време нараства с около 600 хил.  

Коефициентът на заетост се е подобрил при всички групи от населението и най-вече 

при по-възрастните работници. На годишна база през третото тримесечие на 2015 г. 

коефициентът на заетост нараства най-съществено при лицата 55-59 години (1.2 п.п.) и 

60-64 години (1.7 п.п.), но и с 1 п.п. при младите на 20-24 и 25-29 години.  

Безработицата продължава постепенно да спада, но все още остава висока. През 

декември 2015 г. коефициентът на безработица в ЕС е 9% и съответно 10.4% в Евро 

зоната, като спадът спрямо декември 2014 г. е 0.9 п.п. и 1 п.п. съответно Това са близо 2 

милиона по-малко безработни в ЕС, включително 1.5 милиона в Евро зоната. Въпреки 

че броят на безработните е намалял с 4.6 милиона души спрямо пика от април 2013 г., 

все още има 6 милиона повече безработни спрямо март 2008 г. (преди настъпването на 

кризата коефициентът на безработица в ЕС е 6.7% през март 2008 г.). През декември 

2015 г. безработните в ЕС са 22 милиона, включително 16.8 милиона в Евро зоната.  

Безработицата намалява в повечето от държавите членки, но все още съществуват 

големи различия по страни - напр. 4.5% в Германия (декември 2015 г.) до 24.5% Гърция 

(октомври 2015 г.) и 20.8% в Испания (декември 2015 г.). Между декември 2014 и 

декември 2015 г. нивата на безработица са се понижили в повечето държави членки, но 

нарастват в четири от тях - Финландия (0.5 п.п.), Австрия (0.2 п.п.), Латвия и Румъния 

(с по 0.1 п.п.). През декември 2015 г. коефициентът на безработица се понижава на 

годишна база с 0.8 п.п. за мъжете и с 0.9 п.п. за жените, достигайки съответно 9.0% и 

9.1%. В Евро зоната намалява с 0.9 п.п. за мъжете и жените. През декември 2015 г. 

младежката безработица се понижава на годишна база с около 426 хил. в ЕС, 

включително с 229 хил. в Евро зоната. Коефициентът на младежка безработица през 

декември 2015 г. е 19.7% в ЕС и 22% в Евро зоната, като за година спадът е съответно с 

1.5 п.п. 1 п.п. При тези на 25 и повече навършени години коефициентът на безработица 

се понижава с 0.8 п.п. спрямо декември 2014 г.  

През третото тримесечие на 2015 г. на годишна база дългосрочната безработица (12-23 

месеца) е намаляла пропорционално повече, отколкото краткосрочната безработица (до 

12 месеца). Коефициентът на дългосрочна безработица намалява с 0.6 п.п. спрямо 

третото тримесечие на 2014 г. Коефициентът на продължителната безработица (т.е. на 

тази надхвърляща 2 години) намалява с 0.2 п.п. Това показва, че продължителната 
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безработица намалява слабо като дял от общата безработица. През третото тримесечие 

на 2015 г. около 10.5 милиона лица са били безработни повече от една година, от които 

4.5 милиона за период повече от две години.  

Търсенето на труд се покачва плавно, въпреки че  през третото тримесечие на 2015 г. се 

изгуби част от инерцията. Общият коефициент на свободните работни места в ЕС се 

задържа стабилен на 1.7%. Той е по-висок при услугите, отколкото при индустрията и 

строителството. Недостигът на работна сила се е покачил и нарастват и дейностите по 

наемане на персонал, като 2.7% повече лица са започнали нова работа спрямо 

предходната година. Това, заедно със спада на заетостта, свидетелства за 

възстановяването на пазара на труда.  

Коефициентът на икономическа активност (т.е. делът на хората, които са в заетост или 

търсят такава) в ЕС продължава да нараства стабилно от 2008 година насам. През 

третото тримесечие на 2015 г. активните лица са били с 2.5 милиона повече спрямо 

2008 г. Въпреки сближаването на данните за страните членки, все още се наблюдават 

съществени различия. Остават важни предизвикателства относно нивото на 

обезкуражените (особено в Италия), както и непълната заетост  (особено в Кипър и 

Испания). 

Финансовото състояние на европейските домакинства продължава да се подобрява, 

благодарение на по-големите доходи от труд и социални помощи. При почти всички 

държави членки има ръст при доходите на домакинствата. През третото тримесечие на 

2015 г. реалният брутен разполагаем домакински доход в ЕС нараства с 2% на годишна 

база. Това се дължи на повишаването на доходите от труд, от собственост и от 

социалните помощи. В сравнение с година по-рано, по-малко домакинства е трябвало 

да теглят спестяванията си или да влизат в дълг, за да покрият текущите си разходи 

(това обаче не се отнася за нискодоходните домакинства). 

От началото на кризата отслабва ръстът при производителността на труда в много 

държави членки на ЕС, като и през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база той 

остава слаб в ЕС. Между първото тримесечие на 1995 г. и началото на кризата от 2008 

г. производителността на труда се повишава във всички държави членки (където има 

данни за това), макар и с различен темп. От 2008 г. насам ръстът при 

производителността на труда е в застой в няколко държави членки (особено Белгия, 

Дания, Унгария, Финландия и Великобритания). Гърция, Италия и Люксембург дори 

отчитат спадаща производителност. Въпреки това, няколко държави членки отчитат 

ръст на производителността, включително балтийските, Полша, Словакия, Испания и 

Ирландия. През третото тримесечие на 2015 г. на годишна база се отчита слаб ръст на 

производителността на труда в ЕС (особено в сравнение със САЩ). Представянето по 

държави варира, но най-силен ръст има в Малта и Ирландия. Производителността на 

труда на секторно ниво демонстрира разнородна картина по сектори и държави. Слабо 

нарастват през годините номиналните възнаграждения на наетите (с изключение на 

балтийските държави членки).  

Въз основа на наблюдаваните тенденции на пазара на труда от 2013 г. насам, данните 

от проучвания и икономическите прогнози се предвиждат положителни промени. 

Въпреки слабите икономически подобрения, съществени остават ръстът в заетостта и 

намаляването на безработицата през 2014 г. През 2015 г. ръстът в заетостта 

продължава, подхранван от подобряващия се ръст на БВП. В същото време 

продължават да се подобряват и доходите на домакинствата, подкрепени от ръста на 

доходите от труд, като оттук се повишава частното потребителско търсене. 

Намаляването на равнището на безработица до декември 2015 г. предполага по-



 17 

нататъшно подобрение на доходите на домакинствата. Наблюдава се и скромен прогрес 

в икономическото развитие през последните месеци. Очакванията за заетост са по-

положителни, очаква се създаването на работни места да продължи в Евро зоната в 

началото на 2016 г. Средносрочните перспективи за 2016-2017 г. предполагат умерен 

прогрес за икономиката и трудовите пазари.  

 

Изследване на Политически департамент А по 

икономическа и научна политика за Комисията заетост 

и социални въпроси на Европейския парламент: какви 

са дефицитите на пазара на труда в ЕС
14 

 

Изследването прави преглед на дефицитите на труд, разглежда техните видове и 

причините за тях, разпространението им ЕС-28 и предлага възможни мерки за тяхното 

преодоляване. Поред изследването, в навечерието на кризата, като цяло, няма 

количествен дефицит на равнището на ЕС-28, но съществуват качествени дефицити, 

свързани преди всичко с  недостига на уменията и разминаването с потребностите на 

пазара на труда, съществуващи в някои региони, сектори, професии и държави членки. 

Работодателите и държавите членки са главните актьори за ефективното преодоляване 

на съществуващите дефицити, но ЕС може да играе важна подкрепяща роля чрез 

влияние върху вътрешната мобилност в рамките на ЕС  чрез повишаване на 

прозрачността на пазара на труда и използването на структурните фондове като 

подкрепяща рамка.  

Според изследването, съществуват качествени и количествени дефицити на пазара на 

труда, различаващи се по своите характеристики и причини. Дефицит на труд възниква 

при невъзможност на работодателите да намерят работници за попълване на 

свободните места. Дефицитът на труд се отнася до ситуация, при която търсенето 

надхвърля предлагането. И все пак, трябва да се направи разграничение между 

количествен и качествен дефицит. 

 При количествен дефицит има абсолютна липса на работници на пазара на 

труда. Предлагането на труд е по-малко от търсенето, което рефлектира във 

висок дял на трудните за запълване работни места и нисък коефициент на 

безработица. Причина за този вид дефицит може да е нарасналото търсене на 

определени стоки и услуги или по-общо икономическият растеж. 

Недостатъчното предлагане на труд може да е предизвикано от спад в 

населението на трудоспособна възраст, поради застаряване, емиграция или спад 

в нивото на икономическа активност, поради ранно пенсиониране или 

неактивност на определени групи. 

 При качествен дефицит на работна сила, търсенето и предлагането на труд са 

в приблизително равновесие (баланс), но същевременно се наблюдава голям дял 

незаети места и висока безработица. Често, това се обуславя от разминаване 

между уменията, тъй като или няма достатъчно дипломиращи се лица за 

                                                           
14

В оригинал: „Labour market shortages in the european union“, март 2015 г., достъпно ТУК. 

Изследването е подготвено по искане на Комитета по заетостта и социалните въпроси на 

Европейския парламент с цел да се осигури изчерпателен преглед на дефицитите на пазара на 

труда в Европейския съюз.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542202/IPOL_STU(2015)542202_EN.pdf
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запълване на местата, или поради променените изисквания към уменията, или 

пък поради несъответствие между изискванията на работодателя за длъжността 

и компетенциите на дипломиращите се лица и търсещите работа лица. Подобен 

дефицит може да се предизвика и от несъответствие между желанията на 

търсещото работа лице и характеристиките на свободното място. Това се 

появява при нежелание от страна на кандидата за заемане на позицията, поради 

предлаганите условия на труд или поради липсата на атрактивност на дадения 

сектор. Нещо повече, липсата на достатъчна или ясна информация относно 

пазара на труда както за работодателите, така и за търсещите работа, също може 

да допринесе за качествените дефицити.  

Дефицитът на работна сила винаги е относителен в смисъл, че се отнася до търсене на 

работна сила, която надхвърля предлагането на лица, които са склонни да работят за 

определена заплата и при определени условия на труд, на определено място и в 

определен период от време. Предлагането на по-добри работни заплати и условия на 

труд следователно може да бъде ефективен прийом за запълване на дефицитите. Така 

дефицитите се оказват свързани с предлаганите условия.  

На ниво ЕС 28 няма свидетелства за количествени дефицити. Безработицата е висока в 

сравнение с броя на свободните места, което е индикатор за наличието на достатъчно 

търсещи работа лица, за да се посрещне търсенето на пазара на труда. И все пак 

търсенето на труд и предлагането не са балансирани във всички държави членки. Нещо 

повече, съществуват географски несъответствия в рамките на държавите, т.е. дефицит 

на работници в един район и излишък в друг (като напр. в Белгия, Италия, Испания).  

В държавите членки и по райони се наблюдават секторни и професионални дефицити 

на работна сила. Две на всеки пет компании твърдят, че срещат трудности в подбора 

на хора с необходимите умения, а много от работещите пък се затрудняват да намерят 

работа, отговаряща на квалификационното им ниво. Това са сигнали за наличие на 

разминаване на търсени и предлагани умения, както и за вероятен дефицит на такива. 

Дефицитът на умения се среща при ниско-, средно- и високо специализираните работни 

места. В Европа съществува известна консистентност сред държавите от гл.т. на 

професионалните групи, в които се наблюдава дефицит на умения: металоиндустрията, 

машиностроенето, както и при работниците в търговията, научните и инженерните, 

както и ИКТ специалистите. При по-детайлен преглед специфичните професии със 

съществуващ дефицит се различава при отделните държави. 

Наличието на качествен дефицит и особено на несъответствие при уменията са 

индикатори за необходимостта от допълнително обучение и преквалификация. Това 

предполага, че запълването на свободните места с безработни не винаги е опция в 

краткосрочен план и, следователно, намаляването на настоящите дефицити на пазара на 

труда не е бърз процес.  

Наблюдават се няколко стратегии за намаляване на дефицитите в държавите членки, 

които са започнати от правителствата или са в сътрудничество със социалните 

партньори или индивидуални работодатели. Оптималният подход зависи от причините 

или мащаба на съществуващите дефицити.  

 Политики за активизиране: те са насочени към намаляване на количествените 

дефицити чрез привличане на повече хора на пазара на труда. Ако се 

комбинират с обучение по базови и гъвкави умения, то тези мерки ще 

способстват за намаляване недостига на умения и в дългосрочен план. Много 

важно тук е преходът на младежите към пазара на труда, за да се гарантира 

бъдеща кадрова обезпеченост. Както показва опитът на Италия, тук се изисква 
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сътрудничество между публичните служби по заетостта (ПСЗ), образователните 

институции и социалните партньори.  

 Привличане на чуждестранни работници: миграцията може да намали 

дефицитите, но не осигурява решение в дългосрочен план, тъй като 

систематичната емиграция и изтичането на мозъци от изпращащата страна може 

да затрудни икономическото й развитие. В европейския контекст, целевата 

мобилност в ЕС може да бъде решение за дефицитите на умения, като бъде 

взаимно споделена от държавите, например чрез мрежата  EURES
15

.  

 Стимулиране на географската мобилност вътре в държавите: националните 

власти в държавите членки с големи регионални различия носят основната 

отговорност за премахването на бариерите или дори за създаването на стимули 

или субсидиране на заплатите, за да се случи и релокацията на работници и 

учащи. Властите могат също така да способстват за функционалната мобилност 

чрез реформиране на институциите, включително и трудовото законодателство 

(напр. регулациите за наемане и освобождаване).  

 Обучения на безработните/ работещите: разминаването при уменията е най-

честата причина за възникването на дефицити, поради което е необходимо 

съсредоточаване върху обучението. Добри практики от Ирландия и 

Великобритания показват, че координирането на обучителните инициативи и 

създаването им в партньорство с работодателите може да способства 

повишаването на квалификацията на работната сила. Подходящ избор, но и 

дългосрочна стратегия, е консултирането на младежите за избор на образование, 

което да доведе до заетост в (бъдещи) сектори или професии с недостиг на 

кадри. Примери от Австрия и Полша свидетелстват, че подобни мерки могат 

силно да увеличат броя на студентите, избрали образование, предоставящо им 

търсени на пазара на труда квалификации.  

 Повишаване на атрактивността на секторите/ професиите: чрез 

информационни кампании, но и чрез мерки за подобряване на условията на 

труд, дефицитите в по-малко атрактивните сектори или професии.  

 Повишаване прозрачността на пазара на труда: намаляването на дефицитите, 

породени от разминавания в информационните потоци, чрез по-добро напасване 

с работното място, посредством публичните служби по заетостта, по-добра 

информираност на работодателите и търсещите работа и разработване на 

инструменти за прогнозиране.    

Работодателите често надграждат уменията на своя (потенциален) персонал, за да 

посрещнат дефицитите чрез (пре)квалификация, или предлагане на стажове, 

съвместяване на работа с обучение. Други работодатели прибягват до целева миграция 

- получавайки желаните квалифицирани кадри от другаде. Други работодатели, 

изправени пред дефицит, прибягват до мерки за увеличаване на производителността на 

                                                           
15

EURES (EURopean Employment Services, Eвропейски служби по заетостта) представлява мрежа за 

сътрудничество между обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо 

пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и 

Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – частни доставчици на 

услуги в сферата на заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се 

координира от Европейската Комисия. Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане 

мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на: 

търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина; работодателите, които желаят да наемат 

работници от чужбина; търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони. 
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работниците чрез оутсорсинг или автоматизация. С други мерки дефицитът се 

облекчава чрез намаляване на търсенето на труд.  

Тъй като работодателите контролират създаването на работните места и условията на 

труд, те имат и необходимите инструменти за облекчаване на дефицитите. Съществуват 

свидетелства за работодатели, изменящи съдържанието на работата, за да я напаснат 

по-добре с  достъпните профили на трудовия пазар, докато други повишават заплатите 

или подобряват трудовите условия, за да направят своите работни места по-атрактивни.  

ЕС може съществено да допринесе за ефективното справяне с дефицитите на пазара на 

труда в редица държави членки. ЕС е деен по въпросите за мобилността, прозрачността 

на пазара на труда и обученията, осигурени през структурните фондове: 

 Вътрешната мобилност в ЕС е силно подкрепяна от ЕС чрез стимулиране на 

уеднаквяването и възможността за прехвърляне на националните регулации и 

трудови закони и чрез създаване на целеви схеми за мобилност (като напр. 

„EURES network“ и „Your first EURES job“).  

 Прозрачността на пазара на труда е силно стимулирана посредством 

инструменти за мониторинг (като напр. „European Vacancy monitor“ и „EU Skills 

Panorama“). Ефект в тази насока имат и въведените рамки за квалификациите и 

уменията (като напр. „European Qualifications Network (EQF)“ и „ESCO-

classification“).  

 Чрез структурните си фондове, като напр. Европейския социален фонд (ЕСФ) и 

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), ЕС 

насърчава активирането на хората и изготвянето на стратегии за уменията. 

Инициативи, като Европейската гаранция за младежта, осигуряват 

допълнителни стимули и финанси за активизиране на лицата и развиване на 

политики за уменията, насочени към младите хора.  

Препоръки към политиките във връзка с бъдещите дефицити на пазара на труда 

Първо, висока стойност биха имали определянето на настоящите дефицити и 

инвестирането в по-добър мониторинг на свободните места. Понастоящем в ПСЗ е 

достъпна ограничена информация за свободните позиции. Данните на ПСЗ и 

изследванията на работодателите могат да се подобрят с оглед събиране на информация 

за реалните новооткрити места, назначенията и уволненията, а не само относно 

субективните дефицити на умения. Това ще позволи проследяване на тенденции и 

мениджмънт на микро ниво.  

Второ, разработването на дългосрочни стратегии изисква силни инструменти за 

прогнозиране с цел предвиждане развитието на пазара на труда и бъдещите изисквания 

към уменията. Европейският парламент чрез Комисията може да подкрепи по-

нататъшното разработване на подобни инструменти за прогнозиране и мониторинг.  

Трето, важно е да се повиши адаптивността на работната сила като автоматичен 

стабилизатор за посрещане на бъдещи дефицити. Като се има впредвид, че 

разминаванията в уменията често са причината за дефицитите, ключов момент от 

решението за нарастване на адаптивността на работната сила се корени в уменията на 

работниците: чрез инвестиране в ключови компетенции, функционалната мобилност 

ще се повиши. Подобно, в контекста на дефицит, политиките и мерките трябва да бъдат 

гъвкави, тъй като приложимостта им допринася за тяхната ефективност. Европейският 

парламент може да призове Комисията да използва структурните фондове, особено 
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ЕСФ, за да се повиши приспособимостта на работната сила, особено базовите умения, 

като превантивна мярка за възникване на дефицити. 

Друга препоръка е включването на политиките, третиращи дефицитите на 

трудовия пазар, в активните политики на пазара на труда със специален фокус 

върху уменията. ЕСФ може да осигури полезна рамка, както и източник на 

финансиране, за целева работа с дефицитите и подкрепяне на политики за облекчаване 

на тези дефицити. Европейският парламент може да се призове Комисията да 

гарантира, че държавите членки ще включат анализ на дефицитите в труда/ уменията 

при създаването на националните оперативни програми. Тези анализи трябва да 

доведат до по-целенасочени действия и намеси в националните програми.  

ЕС остава ключов актьор за премахване на бариерите пред мобилността. 

Необходимо е по-нататъшно развитие на теми, като прехвърлянето на социално 

осигурителни права и социалните помощи. Тук Европейският парламент може да 

призове Комисията да развие опита си при „EURES network“ и „Your first EURES job“.  

И накрая, включването на всички заинтересовани лица е ключово за успеха на 

създадените и изпълнени мерки за справяне с дефицитите. Това означава 

призоваване към по-добро и структурирано партньорство с оглед средносрочното 

облекчаване на дефицитите: между социалните партньори, секторите и 

образователните институции, за да се постигне по-добър преход от училище към 

заетост или по-добро съответствие, между работодатели и ПСЗ с цел повишаване на 

прозрачността, участие на секторните съвети за развитие на уменията и на агенциите за 

временна заетост. ЕС е поел такава роля чрез създаване на Европейски секторни съвети 

по заетостта и компетенциите: основните цели са споделянето на информация и опит, 

ученето от опита на другите и гарантиране ефективното покриване на нуждите на 

различните сектори от страна на националните организации. Тук Европейският 

парламент може да насърчи разпространението на тези Съвети и в още много сектори. 

 

МОТ: Преглед на политическите мерки на пазара на 

труда в ЕС 2008-2013: Кризата и отвъд нея 

 

През декември 2015 г. МОТ публикува доклада „Преглед (опис) на политическите 

мерки на пазара на труда в ЕС 2008-13: Кризата и отвъд нея“
16

. 

Докладът обобщава политическия отговор на държавите членки на ЕС относно 

трудовите пазари след финансовата криза от 2007-2008 г. и доколко успешни са 

политиките за смекчаване на негативното влияние на кризата. За да се намери отговор 

на тези въпроси, докладът използва разнообразни информационни източници, сред 

които базата данни на Обсерваторията за индустриални отношения на Европейската  

фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound Industrial Relations 

Observatory (EIRO))
17

. 

                                                           
16

В оригинал “Inventory of labour market policy measures in the EU 2008–13: The crisis and beyond“ 
17

Списъкът на МОТ от политически мерки на пазар на труда включва общо 524 мерки, предприети от 27 

държави членки на ЕС между 2008 и 2013 г. Това се равнява на средно 19 мерки на държава или средно 

около 87 интервенции годишно. През наблюдавания период Гърция е предприела най-голям брой мерки 

(41), а Кипър най-малко (6).     
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Съществена е реакцията на политиците в отговор на финансовата криза. Показателен е 

ръстът на взетите политически мерки през 2009-2010 г., и то най-вече в най-тежко 

засегнатите държави (Гърция, Португалия, Испания). Повечето от мерките са насочени 

към регулиране на пазара на труда, политиките по заплащането и активната политика 

на пазара на труда.  

Въпреки значителните усилия на държавите членки за справяне с негативните ефекти 

на кризата, някои от мерките не оказаха очакваното въздействие през наблюдавания 

период, и по-конкретно активните мерки на пазара на труда и тези, свързани с 

уволнението на работниците
18

. Анализът на въздействието показва, че тези два вида 

намеса не способстваха за повишаване степента на „излизане“ от безработица.  

Докладът показва, че в ЕС е имало баланс между 1) политическите мерки в полза на 

работниците и 2) интервенциите, целящи да помогнат на работодателите да издържат 

при намалените нива на търсене, вследствие на кризата. Същевременно се наблюдават 

и различни видове интервенции, като обаче, повечето от промените в някои от 

областите намаляват защитата на работниците. От гл.т. на защитата на правата на 

работника са въведени редица изменения (напр. свързани с МРЗ, нестандартните форми 

на заетост
19

 или обезщетенията за безработица), но са осъществени и редица регулации 

за облагодетелстване и на работодателите или правителствата (напр. по отношение на 

процедурите по уволняване на работниците, колективното трудово договаряне, 

публичния сектор).  Като цяло, политическият отговор на кризата представляваше 

баланс между 1) подпомагане на работниците да запазят или да намерят работно място 

и 2) гарантиране устойчивостта на фирмите при резкия спад в търсенето, без да губят 

бизнеса си. В някои случаи спецификата на кризата и на бюджетните ограничения 

попречиха на държавите членки да направят необходимите инвестиции, за да се 

възстановят трудовите пазари от най-сериозната икономическа депресия в историята на 

ЕС. Това се илюстрира и от наличието на все още високи нива на безработица в 

държавите членки през 2015 г.   

Общ преглед на обхванатите в доклада мерки 

Политиците реагираха бързо на значителния ръст на безработицата,  вследствие на 

финансовата криза. Въпреки че нивата на безработица продължиха да нарастват след 

2009 г., броят на политическите мерки бързо намаля, като броят на изпълнените мерки 

през 2012 г. е по-малък от половината на това, което е направено през пиковата 2009 г. 

Фигура 1.1. показва годишното разпределение на общия брой мерки за периода 2008-

2013 г., както и средното равнище на безработица в ЕС 27 през същия период. За датата 

на мярката се счита годината, в която е приложена
20

.  

Фигура 1.1: Общо политически мерки и равнище на безработица за ЕС 27 (лявата 

вертикална скала показва броя на политическите мерки, а дясната - равнището на 

                                                           
18

 Т.нар. мерки, свързани с уволнението на работниците, включват всички интервенции, които променят 

в някаква степен процедурата, през която трябва да преминат работодателите при освобождаването на 

работниците, било то на индивидуално или на колективно ниво (тук се включват обезщетенията на 

служителите при прекратяването на трудовите договори, минималният период на предизвестие за 

освобождаване и др.). 
19

 В настоящия доклад понятието „нестандартни форми на заетост“ е стеснено до: заетост на непълно 

работно време; самостоятелна заетост; заетост на срочен трудов договор. 
20

Общият брой на политическите мерки не се равнява на 524, тъй като някои от тях, макар и приети през 

периода 2008-2013 г., са били приложени през 2014 г. или по-късно. В някои случаи, заради липсата на 

информация за датата на приложение на дадена политика, е взета датата на решението за нея (напр. 

гласуването в парламент, одобрението от закона, правителствен указ и др.).  
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безработицата в %; съответно стълбовете означават броя на мерките, а точките нивото 

на безработица) 

 

Източник: ILO Inventory of Labour Market Policy Measures, Eurostat [une_rt_a]. 

 

Фигура 1.3 показва броя на политическите мерки за всяка страна, както и осредненото 

равнище на безработица за периода в съответната държава. Някои от най-тежко 

засегнатите от кризата държави са и сред тези, които приложиха най-голям брой 

политически мерки през разглеждания период (напр. Гърция, Италия, Португалия, 

Испания). Обратно, Великобритания е най-известният пример на държава, която макар 

и да се показа като по-издръжлива към кризата спрямо другите европейски икономики, 

все пак е приложила голям брой мерки. В другия край на скалата са държавите, които 

бяха по-консервативни в усилията си за реформи: Дания, Финландия, Германия, 

Люксембург и Малта. Тези държави като цяло бяха по-слабо засегнати от кризата.  

Фигура 1.3: Политически мерки и равнища на безработица по държави членки за 

периода 2008-2013 г. (левият вертикал означава общия брой на взетите мерки, а 

десният - осредненото равнище на безработица за периода; съответно стълбовете 

показват броя мерки, а точките на графиката средното ниво на безработица)  
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Източник: ILO Inventory of Labour Market Policy Measures, Eurostat [une_rt_a]. 

МОТ разделя мерките в няколко „основни области“, като така се сформират 4 групи на 

интервенции. Първата основна област включва всички мерки, които се смятат за 

активни политики на пазара на труда (тук се включват напр. обучителни програми, 

стимули за заетост, помощ в процеса на търсене на работа и др.).  

Втората област- мерките относно регулацията на пазара на труда - най-често са 

приложени със законодателни промени. Това са мерки с дългосрочен ефект на пазара 

на труда и имат малък или нулев ефект върху публичните разходи (напр. промяна в 

процедурата на уволнение, промяна в максималната продължителност на временните 

договори, мерки срещу дискриминацията на работното място).  

Трета основна област на анализа включва мерки относно обезщетенията при 

безработица и социалното подпомагане.   

Последната област включва заплащането (напр. промените в заплащането в публичния 

сектор, намеси относно МРЗ, механизми за индексиране на заплатата, политически 

действия относно условията на колективното трудово договаряне в страната).  

Фигура 1.4 показва разпределението на 524-те политически мерки по така обособените 

четири основни сфери на интервенции. Промените в регулациите на пазара на труда 

представляват 44% от взетите мерки, а четвърт от всички мерки са в сферата на 

активната политика на пазара на труда, една пета  - при заплащането, а 10% - при 

обезщетенията за безработица и социалното подпомагане.   
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Разбивка на общия брой на политическите мерки по области на анализа (2008-

2013 г.) 

20%

10%

44%

26%

Заплати 

Обезщетение при
безработица и
социално подпомагане

Регулации на пазара на
труда

Активни политики на
пазара на труда 

 

Източник: ILO Inventory of Labour Market Policy Measures. 

МОТ отнася всяка една от мерките към една от двадесетте категории, представени в 

Таблица 1.2. Таблицата илюстрира броя на мерките във всяка категория, но и броя на 

активните държави по дадената категория. С изключение на Финландия и Малта, 

повечето от държавите са въвели някаква форма на активна политика на пазара на 

труда през периода 2008-13 г.  

 

Разбивка на политическите мерки по категории (2008-2013) 

Категория 

Брой 

политически 

мерки 

Брой на активните 

държави членки 

% спрямо общия 

брой на мерките Сфера 

Нестандартна заетост 53 22 10 РПТ 

Работно време и 

организация на труда 45 20 9 РПТ 

Уволнения 31 15 6 РПТ 

Баланс работа-

семейство 22 15 4 РПТ 

Условия на труд 21 13 4 РПТ 

Антидискриминация 19 12 4 РПТ 

Здраве и безопасност 10 10 2 РПТ 

Пенсиониране 9 8 2 РПТ 

Миграция 9 6 2 РПТ 

Ранно пенсиониране 6 4 1 РПТ 

Обучение 55 18 10 АППТ 
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Стимули за заетост
21

 48 19 9 АППТ 

Публични услуги по 

заетостта 15 9 3 АППТ 

Директно създаване на 

работни места
22

 12 8 2 АППТ 

Обезщетения за 

безработица 31 13 6 ОБСП 

Мерки за социално 

подпомагане за 

търсещите работа лица 20 13 4 ОБСП 

Колективно трудово 

договаряне 29 14 5 ЗП 

МРЗ 26 13 5 ЗП 

Индексация на 

заплащането 2 2 0 ЗП 

Публичен сектор 61 21 12   

Легенда:  

Регулации на пазара на труда - РПТ   

Активни политики на пазара на труда - АППТ   

Обезщетения за безработица и социално подпомагане - ОБСП 

Заплати - ЗП     

Източник: ILO Inventory of Labour Market Policy Measures. 

 

 

В сферата на регулирането на пазара на труда се наблюдава баланс между мерките, 

позволяващи на работодателите по-голяма гъвкавост при приспособяването към 

икономическите условия и вариациите при търсенето и мерките, целящи защитата на 

работещите и търсещите работа. Добра илюстрация на този баланс може да бъде открит 

в сферата на мерките, насочени към нестандартните форми на заетост, където голяма 

част от усилията бяха насочени към защитата на работниците срещу злоупотреби с 

гъвкавите трудови договори (напр. многократното подновяване на срочни трудови 

договори или наличието на зависима самостоятелна заетост
23

 или за урегулиране на 

агенциите за временна работа, следвайки Директива 1999/70/ЕО на Съвета (28 юни 

                                                           
21

 Включват както предоставянето на субсидии за наемане на нови работници (за насърчаване 

създаването на работни места от фирмите), така и на субсидии за вече наети работници (за намаляване 

закриването на работни места).  
22

 Това понятие обединява две различни мерки на активната политика на пазара на труда: директното 

създаване на работно място и стимулите за започване на бизнес. Обединяването на тези две мерки в една 

е продиктувано от факта, че и двете водят до създаване на заетост или чрез наемането на безработни от 

държавата, или чрез държавно финансиране в определен размер с оглед създаването на нови компании. 
23

Зависимата самостоятелна заетост често не е достатъчно добре определено от закона понятие. Тя 

включва изпълняването на услуги от работника по силата на граждански или търговски договор, но 

същевременно работникът е зависим от един или малък брой клиенти за своя доход, получавайки 

директни инструкции за това как да извършва своята работа.  
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1999 година) относно Рамковото споразумение за срочната работа и Директива 

2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19 ноември 2008 година) относно 

работа чрез агенции за временна работа. Въпреки това, съществен брой от 

интервенциите целят превръщането на трудовите договори в по-гъвкави или 

насърчаващи самостоятелната заетост. Постигането на по-голяма гъвкавост на пазара 

на труда беше за сметка на повече гъвкавост на работното време и при процедурите за 

уволнение, отколкото при нестандартните договори.  

Този доклад показва, че липсва директна връзка между улесняването на процедурите по 

уволнение и степента на излизане от безработица. Мерките на активна политика на 

пазара на труда също нямаха съществено влияние за намаляване на безработицата, 

като в по-голямата си част те се съсредоточиха към създаване на стимули за заетост и 

обучения и по-малко към подобряване на публичните услуги по заетостта или 

насърчаване на директното създаване на работни места. От гл.т. на разходите, 

държавите членки са изхарчили повече за услуги на пазара на труда, стимули за заетост 

и обучителни програми. Това обаче изглежда оправдано, тъй като изследванията 

установяват, че това са и по-ефективните мерки за извеждането на лицата от 

безработица. Въпреки това, в повечето държави разходите за активна политика на 

пазара на труда са намалели от началото на кризата, като също има и спад в броя на 

лицата, които желаят да участват в подобни програми. Интегрираният подход на 

Схемите на Младежката гаранция показа своя капацитет да предостави предложения 

за обучения, стажуване и работа, но успехът тук зависи от координацията и 

сътрудничеството между заинтересованите страни, която може да се окаже 

предизвикателство пред държавите, намиращи се в процес на намаляване на 

публичните услуги.  

Системите за обезщетение при безработица не бяха в състояние да се справят с 

безпрецедентното нарастване в броя на търсещите работа, вследствие на финансовата 

криза, което доведе до намаляване на броя на безработните, получаващи обезщетения 

за безработица или социални помощи.  

Най-тежко засегнатите от кризата държави членки въведоха и повече политически 

мерки по заплащането. Няколко държави предприеха и стъпки към децентрализиране 

на колективното трудово договаряне, но този процес все още не е допринесъл за по-

активно преговаряне на ниво предприятие. От гл.т. на МРЗ финансовата и 

икономическата криза ускори дългосрочния тренд към национално определяне на 

равнището на МРЗ от правителството. Въпреки ефектите от кризата, само 7 от 20-те 

държави с определена от закона МРЗ не отчетоха ръст в минималната заплата между 

2008 и 2013 г. Публичният сектор е една от сферите, която беше повлияна от ефектите 

на кризата, като приложи съществени мерки за намаляване на разходите или дори за 

спиране на мениджърските реформи. През десетилетията, предхождащи кризата, 

заплатите в публичния сектор се развиваха към по-децентрализирано колективно 

трудово договаряне, но в някои от държавите членки кризата спря някои от реформите, 

насърчаващи този процес. След 2007 г. няколко правителства наложиха едностранно 

орязване на заплатите и задържане на нивата им, като в някои случаи това беше част от 

политиките на строги икономии.  

В заключение, очертават се няколко тенденции за периода 2008-13 г., които са 

общи за повечето държави в ЕС.  

Първо, политическите мерки засегнаха индустриалните отношения. 

Дерегулирането  на колективното трудово договаряне, въвеждането в редица държави 

на МРЗ, определяна от правителството и реформите, насочени към  дерегулиране на 
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уволненията  (понякога взети едностранно), поставиха социалния диалог под 

напрежение.  

Второ, натискът върху публичните сметки, вследствие на кризата означава, че някои 

от промените в политическите мерки бяха задействани от финансови ограничения. 

Намаляването на публичните разходи засегна най-тежко заетостта в публичния сектор 

и бюджета за заплати, както и в по-малка степен - системите за обезщетение при 

безработица и активните политики на пазара на труда.  

Трето, политиците положиха усилия за подобряване устойчивостта на трудовите 

пазари към негативните шокове на финансовата криза, както и за постигане на 

баланс между мерките за защита на фирмите и тези за защита на работещите и 

търсещите работа. Тези политически отговори не винаги обаче бяха способни да 

посрещнат безпрецедентното нарастване на безработицата и нестандартните форми на 

заетост - някои групи работници, като младежите и ниско платените лица остават в 

далеч по-несигурна ситуация, отколкото преди настъпването на кризата.  

 

МОТ: Перспективи за заетостта и социалното 

измерение в света. Тенденциите през 2016  г. Фокус  

върху тенденциите в заетостта и социалните 

показатели за региона Европа и Централна Азия 

 

В началото на 2016 г. МОТ публикува аналитичния материал „Перспективи за 

заетостта и социалното измерение  в света. Тенденциите през 2016 г.“ (в оригинал 

“World Employment and Social Outlook. Trends 2016”). Основните изводи от 

публикацията за глобалната икономика и по-конкретно за Европа са представени по-

долу.  

Световната икономика показва нови признаци на слабост, .... 

Световната икономика е нараснала с 3.1% през 2015 г. или над половин процентен 

пункт по-малко  спрямо прогнозираното година по-рано. Ако се запазят настоящите 

политически курсове, то прогнозата е за продължително отслабване на икономиките, с 

което ще се поставят редица предизвикателства пред предприятията и работниците. 

Всъщност, през следващите две години се предвижда световната икономика да нарасне 

само с около 3%, т.е. значително по-малко отпреди настъпването на световната криза.  

Продължаващото забавяне на икономическия растеж се дължи на слабото представяне 

на бързо развиващи се икономики
24

 и развиващите
25

 се държави
26

. Китай е изправен 

                                                           
24

 Т. нар. „бързо развиваща се държава“ или „бързо развиваща се пазарна икономика“ се определя като икономика с 

нисък до среден доход на глава от населението. Подобни държави представляват приблизително около 80% от 

световното население и представляват около 20% от световните икономики. Въпреки че терминът „бързо развиващ 

се пазар“ е широко дефиниран, държавите, попадащи в тази категория - от много малките до големите такива, 

обикновено се считат за такива, заради тяхното развитие и реформи. Дори Китай, смятан за един от световните 

икономически генератори, е в тази категория, наред с много по-малки икономики, като например тази на Тунис. И 

Китай, и Тунис са предприели икономическо развитие и програми за реформи, започвайки да отварят пазарите си и 

така да се „появят“ на световната сцена. Т. нар. „бързо развиващи се“ държави са едни бързо растящи икономики, 

които се смятат за преходни - т.е. в процес са на преобразуване от затворена в отворена пазарна икономика, 

изграждайки едновременно с това отговорност в системата. За повече информация относно термина: ТУК и ТУК.  

 

http://www.investopedia.com/articles/03/073003.asp
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/international/emerging/html/index.bg.html
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ясно очертано забавяне. Това, в комбинация с други фактори, спомогна за стръмния 

спад в цените на стоките, особено на тези, свързани с енергията. Това, от своя страна,  

ситуацията засегна големите бързо развиващи се икономически износители на стоки, 

като Бразилия и Русия, които навлязоха в период на рецесия. Ползите, натрупващи се 

при нетните вносители на стоки, се оказват недостатъчни, за да компенсират спада, 

засягащ износителите. Друг признак на глобалната неустойчивост е фактът, че 

световната търговия, която се разрасна два пъти по-бързо от световната икономика, 

сега расте съобразно с или с по-нисък темп от световния растеж.  

... с което тласна безработицата до над 197 милиона през 2015 г. ...  

Слабостта на икономиката причини допълнително нарастване на световната 

безработица. През 2015 г. броят на безработните достигна 197.1 милиона души, 

достигайки 1 милион повече спрямо предходната година и над 27 милиона повече 

спрямо нивата отпреди кризата. Ръст на броя на търсещите работа през 2015 г. има 

главно в бързо развиващите се и развиващите се държави. През последните месеци са 

се влошили  изгледите за заетостта
27

 в някои от тези държави, особено тези в Латинска 

Америка, както и в някои азиатски държави (особено Китай) и в редица от 

износителките на петрол в региона на Арабските държави. В повечето от развитите 

икономики 2015 г. беше белязана с по-добър от очаквания ръст на работните места, 

особено в САЩ и в някои централни и северни европейски държави. Въпреки 

скорошните подобрения, равнищата на безработица остават високи в Южна Европа, а 

безработицата изглежда нараства в тези от развитите икономики, които са най-силно 

засегнати от забавянето в бързо развиващите се азиатски икономики.  

... и направи съществуващите работни места нарастващо уязвими.  

Лошото качество на работните места остава водеща световна тема. Наличието на 

уязвима заетост
28

 - делът на самостоятелно заетите, работещи за собствена сметка  и на 

допринасящите семейни работници, т.е., категориите работници, които обикновено са 

обект на високи нива на несигурност, намалява по-бавно, отколкото преди края на 

световната криза. В уязвима заетост са около 1.5 милиарда души или над 46% от 

общата заетост. Както в Южна Азия, така и в суб-Сахарна Африка над 70% от 

работниците са в уязвима заетост.  

Работниците в уязвима заетост имат ограничен достъп до социално осигурителни 

схеми  и страдат от ниска производителност и ниски, несигурни доходи. Съществуват и 

различия от гл.т. на половете при показателя качество на работното място. В дадени 

държави в Северна Африка, Суб-Сахарна Африка и Арабския свят, жените са с 25-30% 

по-висок риск да бъдат в уязвима заетост, отколкото са мъжете.  

                                                                                                                                                                                     
25 Развиващата се държава (a developing country) е тази, в която мнозинството живее с много по-малко пари, по-

малко основни обществени услуги, отколкото, например населението във високо индустриализираните държави. За 

повече информация на понятието: ТУК. 

 
26 Подробен списък на държавите, класифицирани от МОТ съответно като „развити“, „бързо развиващи се“ и 

„развиващи се“ може да бъде открит на стр. 66 от пълния текст на доклада (“World Employment and Social Outlook. 

Trends 2016”). България е отнесена към т.нар. „бързо развиващи се“ икономики.   
27 Статусът в заетостта, използван от МОТ, се определя на базата на Международната класификация за статус в 

заетостта (International Classification by Status in Employment (ICSE)) и направените към нея изменения по време на 

15-тата Международна конференция на трудовите статистици от 1993 г. 
28Самостоятелно заетите, работещи за собствена сметка и допринасящите семейни работници са по-малко вероятно 

да са обхванати от формалната икономика и е по-вероятно да са лишени от елементите на достойната заетост. Тези 

два типа трудови статуси се обединяват, за да създадат т.нар. „уязвима заетост“, докато наетите и работодателите съставляват 

„неуязвимата заетост“. Равнището на уязвима заетост представлява делът на тази заетост спрямо цялата заетост.  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,,contentMDK:20147486~pagePK:283622~piPK:3544780~theSitePK:95474,00.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf
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Изгледите са за нарастване на безработицата с още 3.4 милиона през следващите 

две години... 

Световното икономическо забавяне, характерно за 2015 г. вероятно ще има закъснял 

ефект върху трудовите пазари през 2016 г., което ще доведе до ръст в равнищата на 

безработица, особено в бързо развиващите се икономики. Изхождайки от най-

скорошните прогнози за растежа, световната безработица се очаква да се повиши с 

почти 2.3 милиона през 2016 г. и с още 1.1 милион през 2017 г.  

Бързо развиващите се икономики се очаква да имат увеличение на безработицата с 2.4 

милиона през 2016 г. Това главно отразява влошаващите се изгледи в бързо 

развиващите се икономики в Азия, Латинска Америка и в страните производителки на 

стоки, особено в Арабските държави и Африка.  

В развитите икономики се очаква броят на безработните да намалее леко, но това слабо 

ще компенсира очаквания ръст в бързо развиващите се икономики. В редица 

европейски държави, равнищата на безработица ще останат близко до историческите 

върхове. В САЩ и някои други развити икономики, безработицата ще намалее до 

нивата отпреди кризата, но изгледите са за продължаваща или увеличаваща се непълна 

заетост
29

 (underemployment). В зависимост от конкретната икономика, това ще е под 

формата на недоброволен временен
30

 труд или на труд на непълно работно време и с 

по-ниски равнища на участие
31

- особено сред жените и младежите.  

...и за по-бавен прогрес при намаляването на уязвимата заетост, която през 2016 г. 

може да достигне до 1.5 милиарда души, ... 

През следващите години делът на уязвимата заетост се очаква да остане около 46% на 

глобално ниво. Предизвикателството ще е най-голямо в бързо развиващите се 

икономики, където се предвижда броят на уязвимите работници да нарасне с около 25 

милиона през следващите три години.  

... водейки като следствие до задържане нарастването на средната класа и, в някои 

случаи, засилен риск от социални вълнения, ...  

                                                           

29
Непълната заетост  (т.нар. underemployment) е широко тълкувано понятие и се използва за означаване на всякакъв 

вид заетост, която е „незадоволителна“ (във възприятията на работника) от гл.т. на недостатъчни часове, 

недостатъчно възнаграждение или недостатъчно използване на уменията. Фактът, че това е лична оценка, превръща 

индикаторът в трудно измерим и труден за интерпретация. Затова е по-добре да се борави поотделно със 

специфичните компоненти на непълната заетост: 1) т.нар. „видима“ непълна заетост или т.нар. в изчисленията на 

МОТ непълна заетост, „обвързана с работното време“ ; 2) невидима непълна заетост  (underemployment), която се 

измерва от гл.т. на получавания доход от дейността, ниската производителност, степента на неизползване или на 

неправилно напасване на образование и умения. Непълната заетост, „обвързана с работното време“ е единственият 

компонент на индикатора, за който е постигнато съгласие и е дефиниран в международната общност на трудовите 

статистици.  

30
 Временната заетост, съгласно която работниците са ангажирани за конкретен период от време, включва: 1) срочни 

трудови договори за завършване на проект или задача; 2) за изпълнение на сезонна или краткотрайна работа. 

Краткотрайната работа означава ангажирането на работниците за определен случай и за прекъсващ период от време, 

за специфичен брой часове, дни или седмици, в замяна на заплата, определяна на базата на споразумение на дневна 

или периодична база.  
31 МОТ използва термина „Равнище на участие на работната сила“ (labour force participation rate), което по същество 

съответства на използвания в България Коефициент на икономическа активност. Т. нар. „Равнище на участие на 

работната сила“ се определя като съотношението между „работната сила“ и „населението в трудоспособна възраст“. 

Съотношението се представя съответно като процент. „Работната сила“ е сумата от броя на заетите и броя на 

безработните. Така, за измерването на „Равнището на участие на работната сила“ се изисква измерване на заетостта 

и безработицата.  
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В бързо развиващите се икономики размерът на средната класа (с дневни нива на 

потребление, вариращи от 5$ до 13$ от гл.т. на Паритет на покупателната способност) 

нараства от 36% от общото население през 2011 г. до близо 40% през 2015 г. 

Предвижда се през следващите години настоящият тренд на увеличение на дела на 

средната класа да се забави или дори да спре. Сред развиващите се икономики този дял 

се очаква да продължи да нараства, но по-бавно спрямо наблюдаваното през 

последните години. С този доклад се акцентира върху подновените рискове от 

социални вълнения във връзка със забавения растеж в бързо развиващите се и 

развиващите се икономики. В тези държави забавеният растеж и разочароващият 

достъп до жизнения стандарт на средната класа могат да се окажат гориво за 

подхранване на социални брожения.  

Подобрението на ситуацията на пазара на труда в развитите икономики е ограничено и 

неравномерно, като в някои държави средната класа се свива. Подоходното 

неравенство, измерено чрез коефициента на Джини, се е повишило съществено в 

повечето развити държави от Г20. От началото на глобалната криза  доходите на тези 

на върха продължават да растат, докато най-бедните 40% от домакинствата 

продължават да изостават.  

... забавяйки усилията за намаляване на работещите бедни...  

Забавя се прогресът от гл.т. на качеството на заетостта при най-ниско доходните групи. 

През 2015 г. е изчислено, че 327 милиона наети са живели в крайна бедност (т.е. с по-

малко от 1.90$ на ден в Паритет на покупателна способност (ППС)) и 967 милиона в 

умерена бедност или близо до бедността (между 1.9$ и 5$ на ден в ППС). Това 

представлява съществено намаление в бедността в сравнение с нивата от 2000 г., но 

подобренията от 2013 г. насам са по-ограничени (особено в най-слабо развитите 

държави). Нещо повече, броят на лицата в умерена бедност или намиращи се близко до 

бедността е нараснал от 2000 г. насам, като сведения от други източници предполагат 

наличието на увеличение на работещите бедни в Европа.  

... и затруднявайки усилията за повишаване на растежа и справяне с 

демографските предизвикателства. 

Когато наблюдаваме дефицит на достойни работни места, то повече работници е 

възможно да спрат да търсят работа. През 2015 г. броят на лицата в трудоспособна 

възраст, които не участват на пазара на труда, е нараснал с 26 милиона, достигайки над 

2 милиарда души. Очаква се равнищата на участие  да се стабилизират на 62.8%  от 

световното население в трудоспособна възраст (15 и повече навършени години), но 

след това да има и умерена тенденция на намаление, като се достигне до 62.6% през 

2020 г. и до продължаващ спад и през следващите години. Само развиващите се 

икономики се очаква да имат стабилни равнища на участие на работната сила, докато 

развитите и бързо развиващите се икономики е по-вероятно да имат продължаващ спад 

на равнищата на участие. В тази връзка миграцията между държавите е важен 

механизъм за балансиране търсенето и предлагането на пазара на труда. Прииждането 

на бежанци в Северна, Южна и Западна Европа доведе до нуждата да се улесни 

навлизането на пазара на труда на огромен брой хора, колкото е възможно по-бързо и 

по-ефективно. В дългосрочен план, напливът от мигранти ще спомогне за запълване 

недостига на умения в дадени области и да се смекчат рисковете, свързани с 

постоянната стагнация. Зад настоящото забавяне на растежа в глобалната икономика и 

перспективата за понижен дългосрочен растеж стоят редица причини, но най-

съществените фактори са спадът на населението в трудоспособна възраст и при 
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участието на работната сила, както и повишаването на неравенствата, уязвимата 

заетост и лошото качество на работните места.  

Политически фокус върху количеството, качеството на работните места  и 

справянето с подоходните неравенства като главни цели 

Необходимостта да се преодолеят тези дългосрочни трендове добавя нотка на спешност 

към изискваната от МОТ промяна на икономическите политики и политиките по 

заетостта. Необходимо е да се засилят институциите на пазара на труда и да се 

гарантира доброто проектиране на системите за социална защита, за да се предотврати 

по-нататъшното нарастване на дългосрочната безработица, непълната заетост и на броя 

на работещите бедни. Необходим е още и нов баланс на усилията за реформиране. В 

частност, финансовите реформи трябва да гарантират банките да изпълняват своята 

роля на проводник на ресурси в реалната икономика и в инвестирането за разрастване 

на устойчивите предприятия и създаването на работни места.  

В краткосрочен план могат да се направят маневри в макроикономическите политики 

на много държави. Това трябва да се използва за предотвратяване на по-нататъшното 

отслабване на световната икономика. По-нататъшният спад на цените на стоките е 

вероятно да влоши фискалната позиция на главните износители на стоки, но 

широкомащабното орязване на разходите от тези икономики би имало широк 

отрицателен ефект, влошавайки изгледите за пазарите на труда в техните собствени 

страни, но и в чуждите държави. В светлината на исторически ниските лихвени 

проценти, страните биха могли да финансират необходимите инфраструктурни 

проекти, което би имало важни мултиплициращи ефекти, без да налага огромен товар 

на публичните сметки.  

В средно до дългосрочен план постигането на целите за устойчиво развитие, особено на 

достойна и продуктивна заетост за всички, би донесло съществени социални 

дивиденти, способствайки и за засилването и ребалансирането на глобалната 

икономика. В тази връзка са необходими съгласувани усилия за справяне с 

неравенствата чрез повече и по-добри работни места.  

Накратко, превръщането на достойния труд в основен стълб на политическата 

стратегия не само ще облекчи кризата при работните места и справянето със 

социалните различия, но и ще спомогне за насочване на глобалната икономика по по-

добър и по-устойчив път на икономически растеж.  

Тенденции в заетостта и социалните показатели за региона „Европа и Централна 

Азия“ 

1. Северна, Южна и Западна Европа
32

 

Ръстът на БВП в европейските държави показва скромни сигнали на 

възстановяване, но достъпът до бързо развиващите се пазари носи риск през 2016 

г.  

Северна, Южна и Западна Европа продължават бавно да излизат от световната криза и 

последвалата криза на суверенния дълг. Икономиката в региона се очаква да се нарасне 

с 1.6% през 2015 г. спрямо 1.3% през 2014 г. и 0.2% през 2013 г. Всъщност много от 

икономиките, регистрирали или нулеви, или негативни нива на растеж между 2012 и 

                                                           
32

   Тук се включват: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Нормандските острови, Хърватска, Дания, 

Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 

Македония, Малта, Черна гора, Холандия, Норвегия, Португалия, Сърбия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 

Великобритания. 
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2014 г., се очаква да отчетат позитивен ръст на БВП през 2015 г. Тук се включват 

Кипър (1.2%), Италия (0.9%), Португалия (1.6%), Словения (2.6%) и Испания (3.1%). 

Скорошното положително икономическо представяне се извежда от широка база, 

произтичайки от повишен  ръст на потреблението, нараснал износ, макроикономически 

регулации, най-вече количественото „улеснение“ от Европейската централна банка.    

Въпреки факта, че близо 65% от търговията в региона е с други държави в рамките на 

региона, Северна, Южна и Западна Европа са близко до Китай и други бързо развиващи 

се пазари, като приблизително четвърт от регионалния износ е към бързо развиващите 

се икономики, като Китай обхваща съществена част. В частност, скорошни изчисления 

на МВФ предполагат, че забавянето в бързо развиващите се пазари би могло да доведе 

до спад в продукцията в Евро зоната с 1.5%, като Германия ще е особено засегната 

(МВФ, 2014 г.). Икономическото представяне на бързо развиващите се пазари през 

2016 и 2017 г. следователно без съмнение ще оформи икономическите изгледи за 

региона. Силата обаче на икономиката на САЩ  би трябвало да намали някои от 

завличащите надолу рискове, произтичащи от бързо развиващите се пазари.  

Бавното подобряване на условията на пазара на труда може да продължи в 

краткосрочен план 

При скромното възстановяване на икономиката, пазарите на труда в региона започнаха 

да се подобряват, включително и в държавите, принадлежащи към Евро зоната. 

Регионалното ниво на безработица се очаква да достигне 10.1% за 2015 г., понижавайки 

се от 10.7% през 2014 г. Налице са явни подобрения в Южна Европа. В Гърция, 

Португалия и Испания, нивата на безработица са се понижили от върховите си 

стойности, като намалението е с почти 2 процентни пункта само за последната година 

(макар и в случая с Гърция и Испания да остават над 20%). Очаква се младежката 

безработица да е намаляла в региона, макар и скромно от 21.8% през 2014 г. до 20.6% 

през 2015 г. (това са най-високите нива след Арабските държави и Северна Африка).  

Прогнозира се стабилно намаление на регионалното ниво на безработица през 

следващите няколко години до 9.7% до 2017 г. Ако предвидените нива бъдат 

достигнати, то те ще са най-ниските от 2009 г. насам. Намаляването на цените на 

енергията и обезценяването на еврото подпомогнаха по-бързо от всякога създаването 

на заетост в ориентираните към износ Южноевропейски държави, като Испания, 

Португалия, и (отскоро) Италия.  

Въпреки това, и в края на прогнозния хоризонт, почти всички държави в региона, с 

изключение на Германия и Великобритания, ще продължат до отчитат нива на 

безработица по-високи от пред кризисните такива. В допълнение, продължително 

безработните лица продължават да съставляват голям дял от общия брой на 

безработните в региона. През втората половина на 2015 г. около половината от всички 

безработни в региона са били без работа от една или повече години. Нещо повече, в 

много икономики делът на продължително безработните продължава да нараства. 

Например, между второто тримесечие на 2013 и 2015 г. делът им съществено нараства 

в България (+7.4 процентни пункта), Кипър (+10.1 п.п.) и Гърция (+8 п.п.) (Евростат, 

2015 г.). Продължително безработните лица рискуват да загубят своите умения, 

изправят се пред намалена пригодност за заетост и са в по-голям риск от бедност. 

Почти половината от всички безработни са в риск от бедност.  

В много държави от региона скокът на заетостта идва за сметка на качеството на 

работните места, тъй като нестандартната заетост (временните работни места или 

работните места на непълно работно време) представляват относително голяма част от 
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създадените работни места. В допълнение, почти 10% от всички заети в региона 

печелят по-малко от 60% от медианния доход.  

Изгледите за слаб ръст на създаването на работни места в региона се отразяват и на 

сравнително ниското равнище на участие на работната сила, което се очаква да се 

колебае около 57.6% през следващите няколко години. Това е и едно от най-ниските 

нива в световен план - при средно за света равнище на участие от 62.8%.  

Изгледи за пазара на труда в Евро зоната през 2015-2017 г.  

Според класификацията на МОТ, групата на Северна, Южна и Западна Европа включва 

34 държави или почти всички икономики в евро зоната (с изключение на Словакия, 

която се смята за част от Източно европейския регион на МОТ). Въпреки че държавите 

в Евро зоната представляват само 65% от работната сила в региона „Северна, Южна и 

Западна Европа“, то последващият анализ накратко ще обобщи развитията на 

трудовите пазари, характерни за евро зоната от гл.т. на настоящата политическа 

дискусия.  

Очаква се икономиката на Евро зоната да нарасне с 1.5% през 2015 г. и ръстът да се 

ускори леко през следващите няколко години, достигайки 1.7% през 2017 г. Това 

представлява значително подобрение при свиването на БВП средно с 0.5% между 2012 

и 2013 г. и нараствайки през 2014 г. скромно с +0.8%. Като резултат, равнището на 

безработица е паднало до 10.9% през 2015 г., понижавайки се от 11.6% през 2014 г. И 

все пак, липсата на работа ще остане осезаема в Евро зоната. Равнището на безработица 

се очаква да остане над 10% през целия прогнозен хоризонт, намалявайки само с 

половин процентен пункт до 2017 г., докато за сравнение средното ниво на безработица 

сред основните развити държави ще е 6.6% през 2017 г.  

Прогнозният темп на създаване на заетост ще остане твърде бавен, за да намали 

безработицата. Броят на наетите лица се очаква да е нараснал само с 0.6% през 2015 г. и 

да продължава да расте средно само с 0.2% на година за периода 2016-2017 г. Очаква се 

равнището на участие на работната сила да намалее малко в Евро зоната, отчасти 

отразявайки обезкуражаването на продължително безработните и младежта.  

 

Прогноза за пазара на труда в Евро зоната (2000-2017)
33

  

  2000-07 2008-13 2014 2015 2016 2017 

Равнище на икономическа активност 

на работната сила  55,8 56,8 56,6 56,5 56,4 56,2 

Равнище на безработица 8,6 10,0 11,6 10,9 10,7 10,4 

Ръст на заетостта 1,3 -0,5 0,3 0,6 0,2 0,2 

Ръст на производителността  1,0 0,3 0,4 0,9 1,4 1,5 

Източник: Изчисления на МОТ на базата на Иконометричните модели за трендовете, 

разработени от Изследователския департамент на МОТ, ноември 2015 г. (ILO Research 

Department’s Trends Econometric Models) 
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Бележка: Данните за ръста на заетостта и производителността представляват нива на процентно 

нарастване. Данните за заетостта се отнасят за цялата икономика. Производителността на труда се 

измерва като реалната продукция на работник, хармонизирана с ППС.   
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Изгледи за пазара на труда в Северна, Западна и Южна Европа (2000-2017)
34

 

  2000-07 2008-13 2014 2015 2016 2017 

Равнище на икономическа 

активност на работната сила  56,9 57,8 57,7 57,7 57,6 57,5 

Равнище на безработица 8,2 9,7 10,7 10,1 9,9 9,7 

Ръст на заетостта 1,1 -0,3 0,7 0,7 0,3 0,2 

Ръст на производителността  1,3 0,1 0,4 0,9 1,4 1,6 

Източник: Изчисления на МОТ на базата на Иконометричните модели за трендовете, 

разработени от Изследователския департамент на МОТ, ноември 2015 г. (ILO Research 

Department’s Trends Econometric Models) 
 

 

Справяне с бежанската криза  

Настоящия наплив на бежанци в региона създава нови предизвикателства пред пазара 

на труда и социалната интеграция. Интегрирането на бежанците на пазара на труда е 

важно от гл.т. подпомагане на новопристигналите да създадат нов живот и да се 

облекчи тяхната социална интеграция в приемащата страна. Това ще спомогне и за 

облекчаване натиска върху публичните услуги в краткосрочен план. Ключов аспект в 

този план е гарантиране наличието на активни и пасивни политики на пазара на труда. 

В дългосрочен план напливът от мигранти ще спомогне за справяне с недостига на 

умения в определени области и смекчаване на рисковете, свързани със слабия прираст 

на населението и понижаващите се равнища на икономическа активност на работната 

сила (ОИСР 2015).  

Напливът на бежанци в Европа   

Месечният брой на пристигащите през Средиземно море бежанци през 2015 г. далеч 

надвиши този от 2014 г., като пристигащите са се увеличили четирикратно през 2015 г. 

спрямо предходната година - от 216,054 през 2014 г. до 806,000 през 2015 г. (до месец 

ноември). Нещо повече - през 2014 г. се наблюдаваше вече четирикратно увеличение 

спрямо 2013 г. Притокът на хора е главно вследствие от лицата, бягащи от държави, 

разкъсвани от войни. Около 80% от пристигащите са от Афганистан, Ирак и Сирия. 

Броят на молбите за убежище в ЕС 28 са близо двеста-триста хиляди за първите осем 

месеца на 2015 г. спрямо около петстотин хиляди през 2014 г. Например, само в 

Германия четвърт милион души са потърсили убежище през първите осем месеца на 

2015 г., представлявайки около една трета от всички кандидатстващи в ЕС като цяло. 

Появата на нови миграционни пътища означава, че притокът на хора е засегнал много 

държави в Европа - от Балканите до Западна и Северна Европа. Държавите членки се 

споразумяха относно действията за справяне с наплива на бежанците: 1) Оперативни 

мерки:  подпомагащи екипи за мениджмънт на миграционния поток са създадени в 

т.нар. „горещи точки“, където най-често мигрантите навлизат в Европа (Гърция и 

Италия); 2) Бюджетна подкрепа: ЕК предлага изменения в бюджета си за 2015/2016 г., 
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Бележка: Данните за ръста на заетостта и производителността представляват нива на 

процентно нарастване. Данните за заетостта се отнасят за цялата икономика. 

Производителността на труда се измерва като реалната продукция на работник, хармонизирана 

с ППС.   
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за да повиши с 1.7€ милиарда ресурсите, разпределени за бежанците; като цяло ЕК ще 

похарчи 9.2€ милиарда през 2015 и 2016 г. във връзка с бежанската криза; 3) Прилагане 

на законодателството на ЕС: очаква се от държавите членки да спазват Общата 

европейска система за убежище, приспособена за подпомагане на хората, нуждаещи се 

от международна защита (ЕК 2015 г.). Нещо повече, полагат се усилия за намиране на 

политически решения в страните, откъдето идват бежанците и привличане на  

регионални съюзници, като Либия и Турция.  

Месечен брой на пристигащите през Средиземно море (2014-2015)- в хиляди души  

 

Източник: Изследователски департамент на МОТ по данни от Комисията за 

бежанците на ООН 

 

Прилагане на Целите за устойчиво развитие (SDG’s)
35

 в Европа 

Въпреки относителното си благосъстояние, Европа е изправена пред няколко от 

ключовите предизвикателства на Целите за устойчиво развитие, и то най-вече пред Цел 

8: Насърчаване на включващ и устойчив икономически растеж, заетост и достоен 

труд за всички. Седем години след глобалната криза от 2008-2009 г. Европа не е 

възстановила напълно икономическия си потенциал, макар и да се наблюдават известни 

подобрения на икономиката и на пазара на труда през последните няколко години. 

Остават открити въпросите, свързани с постигането на непрекъснат икономически 

растеж (цел 8.1), особено от гл.т. на ниската инфлация и забавянето при експортните 

партньори от възникващите пазари.  

 Достоен труд: Високите нива на продължително безработните лица пораждат 

сериозни притеснения относно дефицита при създаването на качествена заетост. 

За да се постигне до 2030 г. Цел 8.5 относно пълната и продуктивна заетост и 

достоен труд за всички, европейските държави ще се нуждаят от всестранен 

подход за възстановяване на растежа и справяне с дефицитите при качеството на 

работното място.  
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Целите за устойчиво развитие, познати още като Програма за устойчиво развитие 2030 представляват 

междуправителствен набор от желани за постигане цели, съдържащи 169 точки, систематизирани в 17 

категории.  
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 Младежката безработица: От началото на световната рецесия младежката 

безработица се повиши бързо и делът на т.нар. NEETs (лица, които нито се 

обучават, нито работят) остава висок. Европейските държави трябва съществено 

да подобрят достъпа до образователни и обучителни схеми, включително и 

техническите и професионалните схеми, за да гарантират, че младежите 

придобиват съответните умения (Цел 8.6 и 4.4). 

 Инвестиции: Укрепването на инвестициите като необходимост за ръст на 

производителността (Цел 8.2) и устойчив индустриален сектор (Цел 9.2). Стъпка 

в правилната посока е скорошният инвестиционен план, предложен от 

Европейската комисия за противодействие на текущия слаб тренд при 

инвестициите. Ако програмата е добре проектирана и фондовете се разпределят 

на местата с най-голяма нужда от средства, то биха могли да се създадат над 2.1 

милиона нетни нови работни места до средата на 2018 г.  

 Неравенството и относителната бедност (Цел 10):  Сериозни 

предизвикателства се пораждат от тенденцията за ръст на неравенството и 

относителната бедност (разгледани в Цел 10.1 и 10.4) и намаляващия дял на 

труда. Това изисква да се вземе впредвид как да се направи по-справедливо 

разпределението на доходите, включително чрез подсилване на механизмите за 

определяне на заплатите. Особено внимание трябва да се отдели и на социалния 

диалог и колективното трудово договаряне на всички нива, за да се възстанови 

връзката между еволюцията на заплащането и продуктивността.  

Мониторингът на Целите за устойчиво развитие (SDG’s) трябва да бъде интегриран в 

настоящата рамка, приета от европейските държави в контекста на Стратегия Европа 

2020. Европейските държави и власти трябва да гарантират, че Целите за устойчиво 

развитие (SDG’s) са правилно включени в целите и насоките на ЕС, но и контролирани 

от съществуващите органи, като Комитетът по заетостта на ЕС и Комитетът за 

социална закрила на ЕС. Нещо повече, Целите трябва да бъдат взети под внимание в 

процеса на определяне и мониторинг (многостранен надзор) на Специфичните за всяка 

държава препоръки в рамките на Европейския семестър.  

В средносрочен план гарантирането на качествени работни места остава 

предизвикателство 

За региона „Северна, Южна и Западна Европа“ през последните години се наблюдава 

спад на заетостта на пълно работно време, докато заетостта на непълно работно време
36

 

и временната заетост се увеличават.  Делът на договорите на пълен работен ден, който 

представляваше над 80% от общата заетост през 2007 г., е намалял с над 3 процентни 

пункта до 2015 г. Обратно, през последните години заетостта на непълно работно време  

представлява непропорционален дял от създадената заетост, повишавайки своя дял в 

общата заетост до над 22% през 2015 г. Нещо повече, заетостта на непълно работно 

време  често е избрана по принуда, тъй като работниците, които не могат да си намерят 

заетост на пълно работно време са принудени да започнат работа на непълно работно 

време. Тази тема е особено наболяла в някои южноевропейски държави. Например, 

през 2014 г. 71.2% от заетите на непълен работен ден в Гърция работят по тази схема, 
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Не съществува официална дефиниция на МОТ за „пълно работно време“, защото е трудно да се 

достигне до международно одобрена разграничителна линия между „пълно“ и „непълно“ работно време. 

На 81-та Сесия на Международната конференция на труда през 1994 г. МОТ определя като работник на 

„непълно работно време“ „зает, чийто нормално работно време е  по-малко от това на работниците на 

пълен работен ден“.  
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не по собствена воля, докато този дял е 64% в Италия и Испания и над 50% в 

Португалия.  

По подобен начин, временните трудови договори продължават да съставляват 

съществен дял от общата заетост в региона - около 15% през 2015 г. Въпреки че 

наличието на временна заетост изглежда се е стабилизирало от 2014 г. насам, то в 

редица държави, включително Холандия, Португалия, Испания, делът й е около 20% 

или по-висок. Докато обаче в Холандия само 44% от временните служители посочват 

липсата на възможности за постоянна работа като основна причина за това да са в 

настоящата ситуация, то процентът нараства до 83% в Португалия и достига до 91% в 

Испания.  

Настоящите тенденции при създаването на заетост рискуват да влошат вече високите 

нива на подоходно неравенство в региона. Временните служители обикновено печелят 

по-ниски заплати спрямо техните колеги с безсрочни договори, докато лицата с 

почасова заетост са изправени пред средно 20-40% по-висока вероятност от това да 

бъдат бедни спрямо лицата с по-интензивен трудов график. Това е свързано с факта, че 

работниците в тези форми на заетост обикновено имат по-ниски нива на социална 

сигурност, по-слабо участие в обучителни схеми и ограничени кариерни възможности. 

Високите и нарастващи нива на подоходно неравенство също създават пречки пред 

дългосрочния растеж и създаването на работни места. За да се продължи напред, е 

важно да се намери решение за тези проблеми в рамките на регионалната стратегия за 

намаляване на неравенството и постигането на Целите за устойчиво развитие (SDG’s) 

до 2030 г.  

 

2. Източна Европа
37

 и Централна и Западна Азия
38

 

По-ниските цени на петрола и забавянето в Руската федераци (най-голямата 

икономика за региона) имат пагубен ефект 

Отчитайки нуждата на Източна Европа и Централна и Западна Азия от петрол, няколко 

държави бяха тежко засегнати от спада в цените на петрола. Очаква се икономиката на 

Руската федерация да се свие с 3.8% през 2015 г. Подобно, ръстът на БВП в 

Азарбейджан рязко се забави, следвайки спада на цените на петрола (петролният сектор 

представлява 50% от БВП). Обемите на производство на петрол и износа му спаднаха 

през втората половина на 2015 г., вероятно е тази тенденция да продължи и през 2016 г. 

Обратно, вносителките на петрол в региона - Армения, Беларус, Грузия, Киргистан, 

Молдова и Таджикистан - се облагодетелстват от по-ниските цени на петрола. Това не е 

достатъчно да компенсира измъкването на Русия от рецесията, като се има впредвид, че 

много от тези държави разчитат силно на износа и сумите именно от тази държава. 

Междувременно, геополитическите напрежения в региона оказват негативни влияния 

върху държавите от субрегиона (МВФ 2014 и 2015 г.)
39

. Например, икономиката в 

Украйна се е свила с 6.8% през 2014 г. и по изчисления с 10% през 2015 г., което 

засегна няколко други икономики в региона.  

                                                           
37

 Източна Европа: Беларус, България, Чехия, Унгария, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, 

Украйна.  
38

 Централна и Западна Азия: Армения, Азербайджан, Кипър, Грузия, Израел, Казахстан, Киргистан, 

Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан. 
39

 За повече информация докладите на МВФ за 2014 и 2015 г. относно т.нар. разпростиране на ефектите - 

the IMF’s 2014 and 2015 Spillover Reports.  

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/062514.pdf
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/060815.pdf
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Отчитайки броя на мигрантите, работещи в Руската федерация (по изчисления близо 4 

милиона), същественото повишение в БВП на страната неизбежно засегна преводите на 

суми в региона. Преводите на суми до Западна Европа и Централна Азия спаднаха с 

6.3% през 2014 г. и според изчисления с 12.7% през 2015 г., като Централните Азиатски 

икономики бяха особено засегнати (Светената банка 2015). Например, през 2014 г.  

преводите на суми към Армения спаднаха с 11%,  към Таджикистан - с 8%, Украйна - с 

27% и Узбекистан - с 16%. В няколко държави от региона преводите на суми 

съставляват съществен дял от БВП. Всъщност, Армения и Таджикистан са едни от най-

зависимите в този план държави в света: за Армения това съставлява 21% от БВП и за 

Таджикистан - 49% от БВП.  

В Източна Европа условията на пазара на труда са се подобрили, прогнозите са за 

стабилизиране 

След седем години последователен спад, равнището на безработица в Източна Европа 

достигна дъно от 6.8% през 2014 г. Тази положителна тенденция се предвижда да спре 

през следващите няколко години, тъй като ръстът на БВП се очаква да се забави 

съществено спрямо последното десетилетие. Като резултат се очаква регионалното 

равнище на безработица да нарасне леко до 6.9% през 2015 г., оставяйки по същество 

стабилно след това.  

Агрегираните данни прикриват съществената различия между държавите. В частност, 

безработицата ще продължи да намалява в почти всички източноевропейски държави, 

принадлежащи към Европейския съюз, и най-вече в Чехия, Полша и Словакия. 

Обратно, безработицата се предвижда да нарасне до 2017 г. в Руската федерация, както 

и в съседните икономики (като Беларус), които са негативно засегнати от 

икономическото свиване в Русия. Заетостта в региона се очаква да се свие с 0.5% през 

2015 г., както и да спадне с още 0.7 и 0.6% през 2016 и 2017 г. От друга страна, делът на 

уязвимата заетост (11.2% от общата заетост през 2015 г.) постоянно намалява и бавно 

се доближава до стойностите, типични за напредналите европейски държави.  

 

Изгледи за пазара на труда в Източна Европа и Централна и Западна Азия (2000-

2017)
40

 

    2000-07 2008-13 2014 2015 2016 2017 

Равнище на 

икономическа 

активност на 

работната сила  

Източна Европа 58,6 59,6 60,0 60,2 60,2 60,0 

Централна и Западна 

Азия 56,2 56,7 57,8 58,2 58,3 58,3 

Равнище на 

безработица 

Източна Европа 9,2 7,3 6,8 6,9 7,0 6,9 

Централна и Западна 

Азия 9,8 9,3 9,1 9,2 9,4 9,4 

Ръст на заетостта Източна Европа 0,9 -0,1 0,1 -0,5 -0,7 -0,6 
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Бележка: Данните за ръста на заетостта и производителността представляват нива на 

процентно нарастване. Данните за заетостта се отнасят за цялата икономика. 

Производителността се измерва като реалната продукция на работник, хармонизирана с ППС. 

Размерът на уязвимата заетост е определен като сумата от работещите за собствена сметка 

работници и допринасящите членове на семейството спрямо общата заетост. 
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Централна и Западна 

Азия 1,5 2,5 1,8 1,5 1,2 1,3 

Уязвима заетост 

Източна Европа 12,3 11,4 11,3 11,2 11,5 11,4 

Централна и Западна 

Азия 41,9 34,7 33,0 32,6 32,3 31,9 

Работещи бедни (по-

малко от US$ 3.10) 

Източна Европа 4,6 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 

Централна и Западна 

Азия 23,6 10,9 7,9 7,4 7,0 6,6 

Ръст на 

производителността  

Източна Европа 5,3 1,7 0,8 -1,0 1,6 2,6 

Централна и Западна 

Азия 4,7 1,5 1,8 1,7 2,1 2,7 

Източник: Изчисления на МОТ на базата на Иконометричните модели за трендовете, 

разработени от Изследователския департамент на МОТ, ноември 2015 г. (ILO Research 

Department’s Trends Econometric Models) 

 

Целите за устойчиво развитие (SDG’s) в Източна Европа и Централна и Западна 

Азия 

Сред  17-те цели, именно Цел 8 призовава за постоянни нива на икономически растеж, 

които ще способстват за продуктивна заетост и достоен труд. Държавите в Източна 

Европа и Централна и Западна Азия изглежда се справят добре с поддържането нива на 

растеж над тези в по-високо доходните държави в Европа. При навлизането в 

световната криза през 2008 г. много държави в региона (включително Армения, 

Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Русия, Украйна) обявиха средногодишни 

нива на ръст на БВП на глава от населението над 7%. От началото на кризата повечето 

държави не се справят вече така добре, с изключение на Туркменистан и Узбекистан. 

Заложеното в Цел 8 се отнася за региона по следния начин:  

 Неформалната заетост
41

 като дял от общата заетост извън селското 

стопанство (Цел 8.3): неформалната заетост остава висока в държави като 

Армения (19.8% от общата заетост), Молдова (15.9%), Турция (30.6%). От 

съществено значение за създаване на продуктивна заетост в региона са 

политиките на пазара на труда и макроикономическите политики.  

 Високо ниво на младежка безработица (Цел 8.6): Въпреки същественото 

различие между държавите, основен проблем за региона остава младежката 

безработица. Нещо повече, държавите в Централна и Западна Азия не бяха 

способни да преобразуват своя растеж в непрекъснато създаване на работни 

места. Тук политиката има важна роля за постигане на по-добри резултати в 

заетостта при младежите и все по-образованите работници.  
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 В Препоръка 204 на МОТ терминът „неформална икономика”: 

(a) се отнася до всички икономически дейности, извършвани от работници и икономически обекти, които 

– съгласно закона и практиката – не са обхванати или са обхванати недостатъчно от договорената рамка 

на формалната икономика; и    

(б) не обхваща незаконни дейности, по-конкретно предоставяне на услуги или производство, продажба, 

придобиване или използване на стоки, забранени от закона, включително незаконно производство  и 

трафик на наркотици, незаконно производство и трафик на оръжия, трафик на хора, пране на пари, които 

са дефинирани съответно в приложимите международни спогодби. 
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 Принудителният труд (Цел 8.7): Регионът отчита висок дял на жертви на 

принудителен труд на 1000 души население - ниво от 4.2 спрямо 1.5 в развитите 

икономики и ЕС. Справянето с причините за принудителния труд е важна тема, 

наред с тази за преобладаването на уязвимата заетост.  

 Неравенството и относителната бедност (Цел 1 и 10): От 2007 г. подоходното 

неравенство в региона е намаляло в държавите Беларус, Грузия (макар и в 

абсолютни стойности все още да е високо), Казахстан, Киргистан и Украйна, но 

при Армения, Русия и Турция е нараснало. Междувременно, притеснително 

висок остава делът на хората, живеещи под съответната национална линия на 

бедност в Армения и Киргистан. Необходими са нови политически интервенции 

за справяне с неравенството и бедността, включително усилия за гарантиране на 

по-силна обвързаност между растежа на заплатите и производителността, 

благонадеждни политики за МРЗ, по-широко покритие на социално-

осигурителните схеми и подобряване диалога между работници и работодатели.  

 

Подоходно неравенство и данни за бедността в Източна Европа и Централна и 

Западна Азия
42

 

 Коефициент на Джини Равнище на безработица (%) 

Държава 2007 2013 или по-нов 2007 2013 

Армения 29,8 31,5 27,6 32,0 

Беларус 28,7 26,0 7,7 5,5 

Грузия 40,6 40,0 20,1 14,8 

Казахстан 29,6 26,4 12,7 2,9 

Киргистан 33,4 27,4 35,0 37,0 

Русия 39,2 41,6 13,3 10,8 

Турция 38,4 40,2 8,4 2,3 

Украйна 29,6 24,6 7,1 8,4 

Източник: Изчисления на МОТ на базата на данни от Световната банка (World Bank, 

World Development Indicators) 
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Бележка: Данните за коефициента на Джини в Армения, Беларус, Грузия, Казахстан и 

Украйна се отнасят за 2013 г., докато за останалите държави са от 2012 г. Равнището на бедност 

се основава на специфичните за страната национални прагове на бедност. 
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Март 2016 г. МКП: Доклад „Инвестирането в 

икономиката на персоналните услуги“
43

 

 

Докладът представя идеята за публичното инвестиране като стимул за заетост и 

икономически растеж, като по-ефективен способ за излизане от рецесията (отколкото 

са политиките на строги икономии), като създаване на един по-включващ модел на 

развитие на обществото. Идеята за публичното инвестиране е разгледана като такова 

чрез инвестиции в социална и физическа инфраструктура
44

.  

Публичните инвестиции ще създадат работни места директно в дейностите, където се 

инвестира (напр. в построяването на къщи или осигуряване на услуги за обгрижване на 

деца).  Но ще се създаде и „мултиплициращ“ ефект и при други сектори, тъй като ще се 

създадат работни места в индустрии, предоставящи суровините и услуги за 

първоначалната инвестиция (познато още като индиректен ефект върху заетостта). В 

допълнение, разпространението на заетостта, създадена благодарение на 

новосъздадените работни места, ще доведе до нарастване на доходите на 

домакинствата, като така ще се създаде ново търсене за набор от блага и услуги, 

навлизащи в потреблението на домакинствата - като напр. храна, облекло,  жилища, 

социални услуги, забавление (това е т.нар. предизвикан ефект от заетостта). Накратко, 

инжектирането на „търсене“ в икономиката  чрез държавни инвестиции ще създаде 

директна и индиректна заетост, като ще рефлектира и върху нарастване на съвкупното 

търсене. По този начин публичните инвестиции ще предизвикат търсенето и ще 

способстват за измъкване на икономиките от рецесията.  

Предимството на тази стратегия е, че с времето първоначалната инвестиция ще 

генерира ползи с много по-голяма стойност за обществото, отколкото ще му струва, и 

следователно ще оправдае нарасналия публичен дефицит и заемите в първоначалната 

фаза. Ще се спестят и публични разходи чрез намаляване на плащанията за безработица 

и социално осигуряване, които при други обстоятелства биха били направени; 

новоназначените лица ще плащат данъци, а в дългосрочен план ще има постъпления и 

от самата инвестиция. В разгледания от доклада случай тези постъпления ще са от по-

къси пътувания и едно по-здраво и продуктивно население.  

Правителствата, приемащи стратегия за публични инвестиции във физическата 

инфраструктура (като пътища и мостове), повишават богатството на обществото и 

генерират ползи с времето. Този доклад показва, че са налице подобни ползи при 

инвестирането в социалната инфраструктура, и то в персоналните грижи. 

Инвестирането в образование и грижи за децата предоставя ползи за обществото като 

цяло, като те се усещат с времето като „по-добре образовани и отглеждани деца, 

превръщащи се в по-щастливи и продуктивни възрастни“. Поради тази причина под 
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 В оригинал „Investing in the Care Economy. A gender analysis of employment stimulus in seven OECD 

countries“. Целият доклад е достъпен ТУК. 
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 Под социална инфраструктура се има предвид образование, персонални и здравни услуги и по-

специално услуги, включващи грижи за по-възрастни лица, хора с увреждания и деца в предучилищна 

възраст. Идеята за социалната инфраструктура обхваща работната сила, предоставяща персонални 

услуги, нейната квалификация, но и сградите и съоръженията, в които се работи. Под физическа 

инфраструктура се има предвид сектор строителство и дейности, като построяване на къщи, пътища и жп 

линии, тъй като това е един от каналите за публични инвестиции по време на рецесия с оглед 

генерирането на заетост. 

http://www.ituc-csi.org/CareJobs?lang=en
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инвестиции в индустриите за персонални услуги ще се разбира инвестиции за социална 

инфраструктура.  

Анализът показва, че инвестициите в строителната индустрия или индустриите на 

персоналните услуги биха предизвикали съществен ръст в заетостта и ръст в 

коефициента на заетост на жените. Ще окаже положителен ефект и върху проблемите 

на днешните общества: ниската производителност, дефицитът на грижи, демографските 

промени и нарастващите джендър неравенства в платения и неплатения труд.  

 

Създаване на работни места в малките и средните 

предприятия: Годишен обзор на Европейския 

наблюдател на преструктурирането (ERM) за 2015 г., 

Европейска фондация - Дъблин 

 

Показателите за пазара на труда в ЕС отбелязват значително подобрение от средата на 

2013 г. насам. Отчетен е нетен ръст на броя на заетите от 4,4 млн. в държавите от ЕС-28 

между първото тримесечие на 2013 г. и първото тримесечие на 2015 г. Равнището на 

безработица в ЕС е намаляло до под 10 %, а ръстът на броя на работните места на 

пълно работно време е възобновен. Актуалните данни за преструктурирането от 

Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) показват, че е налице баланс 

между съобщенията за закриване и откриване на работни места. Въпреки това, между 

държавите членки все още са налице големи несъответствия. Също така има 

значителни несъответствия между ЕС и основните развити държави (САЩ и Япония), 

където възстановяването на пазарите на труда след кризата започна по-рано и е по-

активно. Както на равнището на държавите членки, така и на европейско равнище все 

още предстои да бъде наваксано значителното изоставане. Малките и средните 

предприятия (МСП), т.е. дружествата с по-малко от 250 служители, вероятно са 

допринесли за повишаването на равнищата на заетост и във все по-голяма степен 

привличат вниманието към себе си като източник на създаване на работни места в 

Европа. Поради големия брой на МСП обаче, сред тези предприятия е налице 

значително многообразие, като не всички малки и средни предприятия са еднакво 

активни в създаването на работни места. Представеното проучване на Eurofound има за 

цел да събере подробни данни за това кои видове МСП са повече или по-малко активни 

в създаването на работни места и да установи основните определящи фактори и пречки 

за създаването на работни места от МСП. Наред с това са илюстрирани процесите на 

създаване на работни места от МСП и някои от техните резултати. Накрая, в доклада се 

разглежда ориентацията на обществения дебат относно създаването на работни места 

от МСП в държавите от ЕС-28, както и някои инструменти за обществена подкрепа. 

Въз основа на този анализ в доклада се изтъкват области, в които би следвало да се 

насочи по-ефективна подкрепа за усилията на МСП за увеличаване на заетостта.  

Контекст на политиката  

Европейската комисия признава приноса на МСП за икономическото развитие и 

пазарите на труда в ЕС и подкрепя тези предприятия посредством разнообразни 

политики и инструменти, особено след въвеждането в действие на Законодателния акт 

за малкия бизнес в Европа през 2008 г. През периода след икономическата криза 

създаването на работни места е сред главните приоритети на социалната политика и 
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политиката по заетостта на ЕС. Въпреки това, в повечето дискусии относно политиката 

въпросите за създаването на работни места и МСП, изглежда, се свързват само непряко. 

Счита се например, че предоставяната подкрепа за откриване на МСП, за иновации и 

интернационализиране на дейността им, както и мерките за облекчаване на достъпа на 

тези предприятия до финансиране, стимулират икономическото развитие, 

конкурентоспособността и устойчивостта на дружествата, и по този начин способстват 

за създаване на работни места. Аналогично, социалните партньори на равнище ЕС 

участват в инициативи за подкрепа на създаването на работни места в МСП, като 

резултат от мерки за подобряване на бизнес средата или подпомагане на конкретни 

групи предприемачи, по-специално младите хора. На равнището на държавите членки 

дебатът за политиката за създаване на работни места от МСП все още е твърде 

ограничен. Вместо да се обсъждат начините, по които МСП могат да бъдат 

насърчавани да наемат повече служители, дебатите обикновено са посветени на 

подпомагането на икономическия растеж в МСП, като в много случаи увеличаването на 

заетостта се разглежда като следствие от постигнатите добри икономически резултати, 

или от създаването на работни места в икономиката като цяло, без да се прави 

разграничение с оглед на големината на дружествата, в резултат на което липсва 

специален акцент върху МСП.  

Основни констатации  

Съкращаването на работни места в Европа през периода след глобалната икономическа 

криза е концентрирано в много голяма степен в два сектора — производството и 

строителството. В тези два сектора през периода между 2008 и 2015 г. е отчетена обща 

загуба на повече от осем милиона работни места. Ако не се отчитат процесите в тези 

два сектора обаче, заетостта в ЕС е нараствала, дори през най-тежкия период на 

икономическата криза. Реализиран е траен ръст на заетостта, по-специално в общите 

категории професионални услуги (юридически, счетоводни и инженерни дейности) и в 

административните услуги (услуги, свързани със заетостта, сигурността, пътуванията и 

поддръжката на сгради) — сектори, в които като цяло МСП създават голям дял от 

заетостта. 

По време на глобалната финансова криза и в по-малка степен след нейното отшумяване 

измененията в сферата на заетостта в повечето случаи са съсредоточени в двата 

полюса. Казано по друг начин, заетостта отчита относително по-голям ръст (или 

относително по-малък спад) по отношение на работните места в двата края на спектъра 

на трудовите възнаграждения, отколкото в средната му част, където са отчетени най-

големи загуби на работни места. Тази тенденция се наблюдава във всички класове 

предприятия според техния размер. Актуалните анализи показват, че създаването на 

работни места в МСП се влияе от комбинация от фактори, които са както вътрешни, 

така и външни за дружествата. МСП, които създават най-много работни места, са нови, 

иновативни, активни на международния пазар, разположени в градски райони и 

управлявани от способни мениджъри. Те постигат високи резултати благодарение на 

наличието на достатъчно пазарно търсене и доброто им управление, имат активни 

стратегии за растеж и инвестиции и разполагат с нужния капацитет за реализиране на 

тези планове. Усилията за създаване на работни места от МСП следва да бъдат 

подкрепени чрез набор от фактори, включително: 

 благоприятна бизнес среда, включваща ефективно административно обслужване 

от компетентните институции, както и трудово законодателство и разходи за 

труд, които отговарят на възможностите на МСП; 

 ефективни структури за обществена подкрепа; 
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 ефективна финансова структура и при необходимост достъп до външно 

финансиране; 

 мотивация на собственика-мениджър да развива бизнеса и да поема определено 

ниво на риск. 

Други важни предпоставки за създаване на работни места са наличието на пазара на 

труда на работници с необходимите умения и възприемане на МСП като привлекателни 

работодатели от страна на потенциалните кандидати. Процедурите по набиране на 

персонал в МСП обикновено са с неформален характер, често се провеждат от 

собственика мениджър, в някои случаи с участието и на други служители при 

провеждането на интервютата за работа. Необходимостта от търсене на мненията на 

колеги произтича от голямото значение, което се отдава на „меките умения“ и личните 

качества на кандидатите, които трябва да се впишат в екипа. 

Поради тази причина,  в някои случаи се провеждат няколко кръга от интервюта, 

докато тестовете за проверка на компетентностите са по-малко разпространени. 

Каналите за набиране на персонал, които са лесни за използване и ефективни по 

отношение на разходите, са важни за МСП, поради което тези предприятия използват 

широко лични и професионални мрежи. Освен това е установено, че новите, 

иновативните и международните МСП често използват социалните мрежи и базирани в 

интернет инструменти за търсене на работа. 

Изненадващо оскъдна е наличната информация за характеристиките на работните 

места, създавани от МСП. Наличните данни показват, че някои аспекти на условията на 

труд често са с по-ниско качество в сравнение с положението в големите дружества, 

като това се отнася до заплащането, възможностите за кариерно развитие и 

представителството на служителите. От друга страна, служителите в МСП често имат 

достъп до предимства, произтичащи от по-малкия размер на работодателя, напр. по-

голяма гъвкавост и автономност, както и по-съдържателни трудови задължения. Все 

още обаче са налице значителни различия между самите МСП, във връзка с което е 

необходим по-диференциран анализ.  

Насоки за политиката  

Фактът, че създаването на работни места в МСП е обусловено от комбинация от 

фактори, подчертава значението на всеобхватните пакети от мерки за обществена 

подкрепа и мерките за обслужване на едно гише, улесняващи индивидуалния достъп до 

инструменти. Такива координирани мерки следва да включват:  

 подобряване на общата бизнес среда;  

 предоставяне на достъп до финансиране; предоставяне на подкрепа на ранния 

етап от развитието на МСП (а не само за тяхното стартиране);  

 подпомагане на иновациите; предоставяне на подкрепа за интернационализиране 

на МСП;  

 подпомагане на усъвършенстването на компетентностите за управление и 

лидерство;  

 осигуряване на подходящо предлагане на трудови умения на пазара на труда, 

отговарящо на потребностите на МСП от трудови умения;  

 предоставяне на подкрепа във връзка с избора и използването на канали за 

набиране на персонал;  
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 предприемане на мерки във връзка с разходите за труд (различни от заплащането 

на трудови възнаграждения).  

Още един аспект, който трябва да се вземе предвид, е голямото многообразие на МСП, 

което предполага изискването за предоставяне на индивидуално разработени 

инструменти за отделните видове МСП, отговарящи на техните характеристики и 

потребности. Не е необходимо подкрепата за усилията за създаване на работни места в 

МСП да се предоставя изключително от държавни органи. Например, организациите на 

МСП са в подходяща позиция да подпомагат членовете на своите целеви групи и може 

да получават допълнителна подкрепа в усилията им да предоставят подходящи услуги 

на други МСП. 

 

ПАЗАРЪТ  НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ – КРАТЪК ОБЗОР 

 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. се наблюдават положителни тенденции на 

пазара на труда на годишна база, свързани със заетостта и безработицата. За година 

заетите се увеличават със 72 хил. лица, а коефициентът на заетост се повишава с 1.5 

п.п., достигайки 49.7%. Безработните за същия период намаляват с близо 94 хил. души, 

а коефициентът на безработица бележи спад с 2.7 п.п. до 7.9%. Сравнението с данните  

за заетостта и безработицата през  2008 г. показва, че пазарът на труда все още не може 

да се върне към предкризисния период - съответно безработните все още са с 83.3 

хиляди лица повече, а заетите с близо 302 хиляди по-малко. В областен план заетостта 

и безработицата отчитат различни тенденции през четирите тримесечия на 2015 г. - 

картината е изключително пъстра, както може да бъде видяно от следната графика на 

Института за пазарни изследвания
45

.  
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Интересно е обаче да се проследи цялостната картина при икономически активното 

население. Коефициентът на икономическа активност през четвъртото тримесечие на 

2015 г. е 53.9%, като остава без промяна спрямо аналогичния период на 2014 г. 

Същевременно коефициентът е с 0.4 п.п. по-висок спрямо 2008 г. Ръстът на 

коефициента спрямо 2008 г. обаче не означава и по-голям брой на работната сила – 

напротив, броят на работната сила е намалял с 218.5 хил. лица. Най-значителен е 

спадът във възрастовите групи на 15-24-годишните (-131.9 хил.) и на 35-44-годишните 

(-121.2 хил.). Спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. спадът на работната сила е с 

21.4 хиляди, като отново при групата на 15-24 и 35-44-годишните намалението е най-

голямо.  

 

Източник: Наблюдение на работната сила, 2015, НСИ 

Негативните тенденции в демографски план (застаряването на населението и 

отрицателния естествен прираст), но и емиграцията влияят негативно върху пазара на 

труда. За периода 2008-2014 г. населението на страната е намаляло с над 404 хиляди 

лица. От БСК алармират
46

, че макар и слабо да намалява делът на напусналите 

образование, то е налице сериозен ръст на напускащите, поради заминаване в чужбина 

(от 11% през 2003 г. на 34% през 2013 г.). Изследване на СБУ
47

 от края на миналата 

година сред 52 000 дванадесетокласници показва, че 98% от тях са отговорили: „Моята 

родина е там, където е по-хубаво“. На въпроса „Какво ви задържа в България и какво ви 

привлича в чужбина?“ 96% от зрелостниците са отговорили, че нищо не ги задържа в 

България, като основните причини, които са посочили, са безработицата, липсата на 

възможности за професионална реализация, липсата на законност и ред в държавата, 

високата престъпност, ниското ниво на средното и висшето образование у нас. Тази 

негативна картина се потвърждава и от работодателите. Според експерта на БСК Томчо 
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БСК, рубрика „Стига вече!“, статистика „Образование“, 05.02.2016 г. 
47

Кръглата маса „Патриотичното, гражданското и религиозното възпитание на българската училищна 

младеж”, организирана от Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), 10.02.2016 г.  
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Томов, всяка година около 27 хил. младежи напускат България. 70% от завършващите 

средно образование планират да мигрират, и то главно извън България
48

. 

Освен намаляването на работната сила, българският пазар на труда е изправен и пред 

редица други предизвикателства, за които алармират работодателските организации. 

БСК предупреждава за деформации на трудовия пазар, свързани с: неравномерното 

разпределение на квалифицираната работна сила на територията на страната 

(съсредоточаването на квалифицираната работна сила в ограничен брой областни 

градове);  същевременно  формиране на „структурна безработица със специфични 

елементи на възрастова безработица, потомствена безработица, регионална 

безработица и все по-големи затруднения на работодателите с намирането на 

подходящи хора за ключови позиции. 

От АИКБ и БСК предупреждават за критично разминаване между търсене и предлагане 

на пазара на труда - в определени професии има вече буквален „глад за работници“. 

Само БСК идентифицира 200 такива професии 
4950

, като тревога буди фактът, че 

намаляват учениците в професионалните гимназии, които биха могли да заемат тези 

работни места. 

Необходими са действия в редица насоки, като тук ще бъдат изброени няколко от 

тях, без да се претендира за изчерпателност.  

 Повишаване на броя на учениците в професионалните училища, особено по 

дефицитни, но непопулярни професии и специалности
51

.  

 Увеличаване на лицата с висше образование по търсените от бизнеса професии. 

Според статистиката на БСК
52

 в периода 2009-2014 г. с около 4% намалява 

общият брой на приетите студенти и въпреки световната тенденция за търсене 

на кадри от т.нар. STEM-специалности (наука, технологии, инженеринг и 

математика), намалява приемът на студенти в специалностите: математика и 

статистика (-40%), в архитектура и строителство (- 14,5%), в технически науки (-

8,6%), в химически и физически науки (-6,4%). Заедно с това се наблюдават и 

положителни тенденции - приемът на студенти бележи ръст при „Информатика“ 

(+20,5%), Подготовка на учители (+27,2%) и Здравеопазване (+44%). Важно е да 

се осигури адекватност и качество на системата за образование спрямо 

потребностите на пазара на труда, за да се подобри ситуацията и по-ефективното 

използване на човешкия ресурс
53

. Дуалното обучение  е възможност за 

осигуряване на връзка между образование и работни места. Проучване на БСК 
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Данните са от статията на  Иванов, В. „Глад за работници вече в 200 професии“ 
49БСК: Дефицит на автосервизни специалисти, специалисти в туризма, специалисти електроника, автоматизация, 

компютърна и комуникационна техника, специалисти в търговията, земеделието, енергетиката, строителството, 

хранително - вкусовата, химическата и металургичната промишленост, техници, технолози, монтьори, механици, 

монтажници, стругари, заварчици, кранисти, шофьори, продавачи, готвачи, сервитьори, бармани, фризьори, 

козметици, оператори на машини, шивачи, работници в хранителната индустрия и дървопреработването.  
50АИКБ: „Професии в областта на машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката, здравеопазването, 

образованието и информационните технологии- както с висше, така и със средно професионално образование“.  
51Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Призив за спешни действия по ускоряване на 

реформата в образованието, 16.02.2016 г.; 
52

БСК, рубрика „Стига вече!“, статистика „Образование“, 05.02.2016 г. 
53 Стъпки за повишаване качеството на образованието и обвързване теория с практика: проект "Актуализиране на 

учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ София, създаване на нова 

магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда" -Технически университет - София  и 

БСК; Националната кампания на „24 часа“ „Учи, за да работиш“ и развитото в рамките й предложение за карта на 

професионалното образование; Споразумението между МТСП и МОН за модернизиране системата на 

професионалното и висшето образование.  
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сред предприятия показва обаче следната картина: информирани в детайли за 

дуалната система са около 21-22%, известна информация имат около 59% от 

работодателите, а само 18% от работодателите са запознати в детайли и 

проявяват интерес към обучението чрез работа.  

 

НОВИНИ ОТ ЕКП 

16 МАРТ 2016 г. ТРИСТРАННА СОЦИАЛНА СРЕЩА НА 

ВИСОКО РАВНИЩЕ  

 

Тристранната социална среща на върха
54

 се проведе на 16 март, в навечерието на  

пролетния Европейския съвет. Основната тема на срещата беше: "Силно партньорство 

за създаване на работни места и приобщаващ растеж". 

По-конкретно, участниците обмениха мнения по три въпроса: 

• Опит  при прилагането на специфичните препоръки за отделните държави 

• Въздействието на миграцията и бежанската криза върху пазара на труда - 

интегриране на бежанците: постигнатия напредък и ролята на социалните партньори 

• Цифровизацията: предизвикателствата, свързани с пазара на труда и уменията. 

В този контекст, участниците обсъдиха също и напредъка и цялостните резултати от  

новия старт на социалния диалог, инициатива, която стартира през март 2015 г. и има за 

цел да засили социалния диалог на европейско ниво.  

Икономиката  на Европейския съюз преживява умерено възстановяване, с темп, който 

се ускорява постепенно. Извеждането на възстановяване на пътя на устойчивостта и 

съживяване на процеса на сближаване може да се постигне, само ако всички 

институции на ЕС и държавите-членки действат в тясно сътрудничество със 

социалните партньори. С подновяването на социалния диалог е засилена ролята на 

социалните партньори в Европейския семестър и в политиките на ЕС и 

законотворчеството. Въпреки че бе постигнат напредък, по-голямо внимание трябва да 

се обърне на по-активно участие на социалните партньори в разработването и 

изпълнението на националните политики и реформи. Ролята на социалните партньори е 

от съществено значение за изпълнение на по-дългосрочните икономически и социални 
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 Тристранната социална среща на върха по въпросите на растежа и заетостта е създадена по Решение 

на Съвета от 6 март 2003 година, като форум за дискусии между институциите на ЕС и представители на 

работодателите и работниците („социални партньори“).. Провежда се два пъти годишно, преди есенния и 

пролетния Европейски съвет. Срещата на върха е част от междуотрасловия диалог. Нейна цел е да 

осигури непрекъснат обмен между социалните партньори и институциите на ЕС и да гарантира, че 

социалните партньори допринасят за икономическата и социалната стратегия на ЕС. Институциите на ЕС 

се представляват от: Председателството на Съвета и двете последващи председателства и Комисията. 

Социалните партньори се разделят на две еднакви по брой делегации, състоящи се от: 10 представители 

на работниците; и 10 представители на работодателите. В този контекст социалните партньори са в 

близко сътрудничество с Комитета по заетостта, който консултира Комисията, и по-специално 

националните министерства относно Съвета по заетостта и социалната политика. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/social_partners.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=uriserv:c10132
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/union_presidency.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/trios.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=uriserv:c10239
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
http://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/configurations/epsco/
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предизвикателства, като например създаването на работни места, икономически растеж 

и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса в глобален контекст, 

цифровизацията и уменията, както на европейско равнище, така и в държавите-членки. 

Те играят също важна роля в борбата с кризисните ситуации, пред които е изправен 

Съюзът. 

В своята встъпителна реч, Председателят на Европейския съвет, Доналд Туск, 

подчерта необходимостта да се постигне съгласие относно добре адаптирани мерки и 

заяви: "Аз не се съмнявам, че успешната интеграция на бежанците в нашите пазари 

на труда е в наш интерес. Това е единственият начин да се даде възможност на 

новодошлите да стъпят на собствените си крака. И това е единственият начин 

сегашната миграционна вълна да се превърне в икономическа възможност. Но 

интеграцията на бежанците не трябва да се прави на гърба на най-уязвимите лица в 

нашите собствени общества: бедните, безработните, хората в неравностойно 

положение. Въпроси, като "защо бежанците получават толкова много подкрепа от 

страна на правителството, докато тя изглежда да е отказана на мен?" са 

основателни. Ние не трябва да даваме каквото и да е основание  да възникват такива 

въпроси. И тук, аз много разчитам на социалните партньори. Тяхната роля в 

поддържането на социалното сближаване в Европа е от ключово значение ". 

Председателят на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер подчерта: "В  

Европейския съюз като цяло, ние сме свидетели на връщане към растежа, но 

безработицата остава твърде висока и все още има слабости и несигурност. Но 

съществуват още много предизвикателства в бъдеще, като интеграцията на 

бежанците в пазара на труда. Има още много работа, за да се постигне напредък към 

по-справедлив и истински европейски пазар на труда. В това пътуване, социалният 

диалог и задълбочаването на икономическия и паричния съюз трябва да върви ръка за 

ръка - наистина те не могат един без друг - точно както институциите на ЕС, 

държавите-членки и социалните партньори трябва да работят ръка за ръка. Това е, 

което ние правим и днешният диалог е доказателство за това жизненоважно и тясно 

сътрудничество”.  

От страна на ротационното председателство, премиерът на Холандия Марк Рюте, 

каза, че „ние трябва да осигурим растеж и заетост на гражданите, както и за 

фирмите в Европа. За тази цел е изключително важно държавите-членки да вземат 

предвид предизвикателствата, пред които са изправени и да приложат необходимите 

и понякога трудни структурни реформи. Това е и причината, поради която 

постигането на по-свързан и по-справедлив единен пазар е основен приоритет на 

холандското председателство. Ние се нуждаем от европейските социални партньори, 

за да развием по-нататък този дневен ред.” Lodewijk Asscher, заместник министър-

председател и министър на социалните въпроси и заетостта на Холандия 

подчерта: „Холандското председателство на Съвета е ангажирано с укрепване на 

социалния диалог. Ето защо, председателството ще продължи дискусиите по този 

въпрос в Съвета с оглед на утвърждаването на позиция на Съвета. Ние също ще се 

радваме да говорим със социалните партньори в неформалния комитет EPSCO, който 

ще бъде до голяма степен посветен на въпроса за мобилността на работната сила”. 
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Генералният секретар на ЕКП, Luca Visentini постави акцент върху това, че  „ЕКП 

се ангажира да работи с работодателите и институциите на ЕС за силна и социално 

справедлива икономика. Съвместната декларация на социалните партньори за нов 

старт за силен социален диалог подчертава готовността ни да помогнем да се 

преодолеят многото предизвикателства, пред които е изправен ЕС, и аз призовавам 

Комисията и Съвета да подкрепят тази Декларация. ЕКП договори с организациите 

на работодателите изявления относно бежанците, цифровизацията и 

индустриалната политика. Ние участваме в процеса на Европейския семестър 

предложихме по-социално справедливи препоръки, насочени към насърчаване на 

инвестициите и потреблението. Ние приветстваме новия социален стълб и ще се 

включим в дискусиите по съдържанието  и начина на въвеждането му. Ние ще 

предложим подобрения при преразглеждането на Директивата за командированите 

работници. Ние осъждаме липсата на европейско единство в борбата с 

хуманитарната криза, пред която са изправени бежанците, и активно насърчаваме и 

подпомагаме интеграцията на бежанците и мигрантите на пазара на труда - на 

основата на равно третиране.” 

Президентът на BusinessEurope, представляващ работодателите, Emma 

Marcegaglia, заяви: „Европа е на кръстопът. Силната индустрия, подкрепена от 

високоефективни обществени услуги, е абсолютно необходима основа, за да устоим на 

многобройните предизвикателства, с които се сблъскваме. Регулаторната среда за 

бизнеса трябва да се подобри, за да се засилят частните инвестиции и създаването 

на работни места, по-специално от страна на МСП. Европейските социални 

партньори - BusinessEurope, CEEP, UEAPME и ETUC- очакват с нетърпение бързото 

приемане на Декларацията за "Ново начало за силен социален диалог", в съгласие с 

Комисията и Съвета. Барометърът  на реформата на  BusinessEurope за 2016 

показва, че е необходим много по-голям напредък, за да се засили прилагането на 

специфичните за страните препоръки. Европейските социални партньори потвърдиха 

интереса си към допринасяне за европейски решения за кризата с бежанците. Накрая, 

като част от обновената Европейска стратегия за гъвкава сигурност, дневният ред 

на политиката по заетостта на ЕС трябва да бъде проектиран по начин, който 

подкрепя цифровата трансформация на нашите икономики”. 

Социалните партньори приеха три съвместни изявления относно: 

• кризата с бежанците  

• цифровизацията 

• индустриалната политика - Съвместно изявление на BUSINESSEUROPE и ETUC 

 и Съвместна декларация относно Ново начало за силен социален диалог
55

. 

Съвместните изявления и съвместната Декларация са представени на президентите 

Юнкер и Туск, и на холандският премиер Рюте по време на тристранната среща на 

върха. Заедно с това, социалните партньори настояват Декларацията за социалния 
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 Тези документи (на английски език) са достъпни на адрес: https://www.etuc.org/press/eu-trade-union-

employers-agree-refugee-crisis-digitalisation-industrial-policy-social-dialogue#.Vu0hYM5OIdU 

 

https://www.etuc.org/press/eu-trade-union-employers-agree-refugee-crisis-digitalisation-industrial-policy-social-dialogue#.Vu0hYM5OIdU
https://www.etuc.org/press/eu-trade-union-employers-agree-refugee-crisis-digitalisation-industrial-policy-social-dialogue#.Vu0hYM5OIdU
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диалог да бъде подкрепена от Европейската комисия и Съвета, институциите на ЕС, 

пряко участващи в новия старт на социалния диалог. 

 

Изявление на BUSINESSEUROPE и ETUC. BUSINESSEUROPE и 

ETUC призовават институциите на ЕС да поставят отново 

устойчивата индустрия в центъра на политическия дневен ред на 

ЕС 

 

Ние решително признаваме, че силното промишлено производство и преработваща 

промишленост са необходима основа, за да устоим на многобройните 

предизвикателства, пред които сме изправени. Като гръбнак на европейската 

икономика, индустрията допринася значително за икономическия растеж, заетостта и 

иновациите. Благодарение на благоприятното въздействие върху други сектори и 

нейните силни разпространяващи се  ефекти върху важни вериги на стойността, 

промишлеността на ЕС е от решаващо значение за икономическите резултати и 

икономическата конкурентоспособност. В рамките на ЕС, индустрията възлиза на 52 

милиона преки и непреки работни места, прибл. 80% от частната 

научноизследователска и развойна дейност и повече от половината от износа. 

Жизнеспособната и процъфтяваща индустрия в Европа ще бъде от полза за 

икономиката като цяло. Това, от своя страна, ще бъде от съществено значение за 

създаване на нови възможности за работа и намаляване на безработицата. 

Още през 2012 г., Европейската комисия си постави за цел повишаване на дела на 

промишлеността в БВП от 16% до 20% през 2020 г. Но  с течение на годините, 

ситуацията се влоши. Преработващият сектор беше особено засегнат от кризата, като 

заетостта намаля с 16%, и производството с над 9% между 2008 г. и 2014 г. Европа все 

още не е намерила изход за тревожния процес на деиндустриализация, която поставя 

икономическото възстановяване и работни места на риск.  Като признаваме усилията на 

новата Комисия да разгледа въпроса и да изготви рамка на възможните решения, ние 

вярваме, че това далеч не е достатъчно, за да се върнат индустриалните инвестиции до 

предкризисните нива. Конкурентоспособната и устойчива промишленост отново трябва 

да бъде в основата на дневния ред на политиката на ЕС. 

Европейската промишленост се нуждае от правилните рамкови условия и стабилна 

среда, за да бъде иновативна и конкурентна, и в крайна сметка да бъде в силна позиция 

да се справи с предизвикателствата пред обществото. Нов тласък е необходим, за да се 

насърчат инвестициите, за да се гарантира доброто функциониране на пазарите на 

труда, както и квалифицирана работна сила, за да се насърчи достъпът до световните 

пазари, като се използват ефективни инструменти за търговска защита, да се увеличи 

подкрепата за цифровизацията, да се осигури съответствие на политиките по  

енергетиката и климата с конкурентоспособността и да се прегърне принципа за 

иновации. 

Ето защо, ние призоваваме ръководството на европейските институции да демонстрира 

по-силен ангажимент за развиване и укрепване на нашата индустриална база. Засилване 
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на усилията е от съществено значение, за да се върне промишлеността в Европа отново 

на пътя на устойчивия растеж и да се  насърчи заетостта. 

Европейските институции трябва да действат сега, чрез актуализиран и конкретен план 

за действие относно индустриалната политика. 

Ние сме готови да го подкрепим. 

 

Изявление на Европейските социални партньори по 

цифровизацията
56

 

 

Продължаващата дигитална революция има като цяло потенциала да доведе до 

създаването на работни места. Някои от съществуващите работни места и сфери на 

дейност ще се развият; някои ще изчезнат и ще бъдат създадени нови дейности. Европа 

има ключова роля за гарантиране на това, че този процес води към положителен, 

справедлив и устойчив резултат. Някои от най-сериозните предизвикателства, с които 

трябва да се справим заедно, са: бъдещето на труда, социалната сигурност, данъчното 

облагане, създаването на равни възможности и честна дигитална икономика за всички 

предприятия (различни по големина, по сектор) и за всички работници, както и 

повишаването на уменията.  

Дали в края на краищата цифровизацията ще повиши заетостта ще зависи от това, 

доколко успешно ще се адаптират европейските предприятия към технологичното 

развитие, но и в каква степен ЕС ще е способен да създаде благоприятна политика и 

регулаторна среда, за да защити едновременно интересите на предприятията и на 

работещите. Трябва да се обърне внимание и на потенциалното разделение вследствие 

от цифровизацията - независимо дали то ще е поколенческо, по полов признак или ще е 

регионално или социално разделение. Трябва да се изследват възможностите за по-

висока производителност и по-добро съвместяване на семейния и трудовия живот. За 

да се гарантира широката подкрепа за дигитализацията в обществото, трябва да се 

осигури възможност за адаптиране на работниците и да им се осигури достъп до новите 

възможности. Затова е необходим включващ обществен подход и осигуряване на 

постоянна връзка между Европейската комисия и социалните партньори.  

В тази връзка е важно Европейската комисия да планира своя дневен ред спрямо 

политиката по заетостта по начин, който да подкрепи дигиталната трансформация на 

нашите икономики и трудови пазари. Същевременно трябва да се максимализира 

качеството на възможностите за заетост, които могат да се създадат вследствие на 

дигитализацията на нашите икономики. Политиките на пазара на труда трябва да са 

насочени към защитата и придобиването на нови или надграждането на 

съществуващите умения при лицата, които ще бъдат засегнати от дигитализацията. 

Ние приканваме съответните представители на Комисията да работят в сътрудничество 

със социалните партньори, за да се определи един амбициозен и кохерентен дневен ред 

на ЕС. Ние, социалните партньори, можем да имаме важна роля за гарантиране на това, 

че договорените политики, особено тези свързани с пазара на труда и уменията, имат 

смисъл за предприятията и работниците. 
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 Достъпно на английски език тук:  https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/press-
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Публичните власти и социалните партньори на различни нива трябва заедно да решат 

как най-добре да адаптират политиките, посветени на уменията, регулациите на пазара 

на труда и институциите, но и организацията на труда и процедурите по информиране/ 

консултиране/ участие, така че да се извлече максимална полза за всички от 

дигиталната трансформация. Повечето действия трябва да се проведат на национално, 

секторно или фирмено равнище. Социалните партньори на всички нива могат да 

допринесат за това дигиталната революция да бъде успешна за всички европейски 

граждани и предприятия, укрепвайки така европейския социален модел и правейки го 

по-устойчив. ЕС трябва обаче да играе ключова координираща роля.  

За да могат хората да се възползват от създадените нови работни места, трябва да се 

гарантира, че лицата притежават необходимите умения при променящите се трудови 

пазари. Това предизвикателство е особено остро и неотложно в ИКТ
57

 сектора, въпреки 

че цифровизацията създава нови потребности от умения във всички сектори. Тук се има 

предвид обучението за „меки умения“, като например, използване на интернет, 

създаване на сайт или на приложение. Изискват се обаче и „твърди умения“ по 

компютърно програмиране и кодиране. Дигиталното образование трябва да започва от 

началното образование, но трябва и да гарантираме достъпа на по-възрастното 

поколение до умения, надграждащи и развиващи образованието му. 

Европейските социални партньори се споразумяха да работят по темата за нужните 

умения в дигиталната икономика, като част от своята Работната програма за 

европейски социален диалог (2015-2017). Вярваме, че дигиталните умения трябва да са 

водещ приоритет в предстоящия дневен ред на ЕС относно уменията.  

 

Изявление на европейските икономически и социални 

партньори относно бежанската криза
58

 

В Изявлението се посочва, че от началото на бежанската криза, започнала през 2013 г., 

в държавите-членки на ЕС са влезли около 2 милиона бежанци. Повече от 1 милион са 

пристигнали през 2015 г. и още един милион се очаква през 2016 г. 

Засилване на сътрудничеството между страните-членки е единствения отговор на 

огромните бежански потоци, пристигащи в ЕС, които принудиха някои държави-

членки дори да затворят своите границите, излагайки на риск договореното в Шенген. 

Едно прекъсване на Шенгенското пространство сериозно ще наруши веригата на 

добавена стойност и в крайна сметка ще доведе до закриване на работни места и ще 

понижи благосъстоянието на хората. 

Включване на търсещите убежище и бежанците в пазара на труда е от съществено 

значение. Европейското население е в процес на застаряване. В редица държави-

членки, работната сила започва сериозно да намалява. Наред с високата безработица в 

цяла Европа, съществуват много незаети свободни работни места, както 

високвалифицирани, така нискоквалифицирани. Това подкопава общите перспективи за 

бъдещ растеж. Освен това именно законната миграция от трети страни е част от 

необходимите мерки за по-доброто функциониране на трудовите пазари в ЕС и за 
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подобряване на мобилността в ЕС и преодоляване на демографските 

предизвикателства.  

Да се насърчи по-добрата интеграция и справедливо участието в трудовите пазари е 

единственият начин да се изгради солидарност и социално сближаване и да се 

предотвратят по-нататъшни социални безредици и отхвърляне на бежанците и 

мигрантите. 

Основните теми, според нашето общо виждане са: 

 необходимост от съвместно общоевропейско решение, включващо всички 

държави-членки на ЕС по справедлив, балансиран и разумен начин, включващо 

анализ на уменията/ валидиране знанията и уменията и националните/ 

регионалните икономически потребности; 

 освен това, включването и интеграцията на бежанците, получили разрешение за 

оставане в ЕС, към обществото и особено в пазара на труда, трябва да бъде обща 

цел на всички държави-членки. 

Европейските икономически и социални партньори подчертават: 

 своята ангажираност и желание за работа с правителствата и останалите 

заинтересовани страни с цел да проектират и разработят политики в подкрепа на 

приобщаването. Работодателските организации, както от обществения, така и от 

частния сектор, търговските и индустриалните камари, занаятчийските камари, 

синдикатите, както и някои други актьори, имат важна роля и са ангажирани да 

насърчават и подкрепят включването бежанците в трудовия пазар и в 

обществото. 

 многобройните национални действия, ангажиращи работодатели, търговски и 

индустриални камари, както и синдикатите в процеса на интеграция на 

бежанците и мигрантите. Съгласни сме, че работодателите трябва да разчитат на 

стабилна и квалифицирана работна ръка, адаптирана към техните нужди. 

Съгласни сме, че включването в работата трябва да се базира на равни 

възможности и еднакво третиране на националните и мигриращите работници, 

като се отчита обективното положение на бежанците, като част от активните 

инструменти на пазара на труда, достъпни за търсещите работа. 

 необходимостта от координирана, общоевропейска програма за предоставяне на 

ПОО, чиракуване за бежанци / мигранти, обхващаща не само държавите на 

транзитно преминаване - вътре в ЕС и съседните му държави – но също и 

приемащите страни. 

 предизвикателството, с което се сблъскват местните публични услуги, тъй като 

те са изправени пред необходимостта от подобряване капацитета на 

новопристигнащите хора да допринесат за местния трудов пазар в момент, в 

който ресурсите са все по-оскъдни, без да се намаляват услугите за местните 

общности. 

 въздействието от пристигането на стотици хиляди бежанци върху обществените 

услуги, както и необходимостта страните-членки да използват възможностите за 

гъвкавост, създадени в рамките на Пакта за стабилност и растеж, за да справят с 

фискалните последици от бежанската криза. 

 факта, че миграцията, ако е управлявана правилно, би могла да изиграе важна 

роля за решаване на проблема с нарастващия коефициент на зависимост за 
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населението в трудоспоспособна възраст, свързан със застаряването на 

населението на Европа. 

 

Съвместна декларация на европейските социални 

партньори «Ново начало за силен социален диалог» 

Декларацията е приета от социалните партньори на срещата на Тематичната група 26-

27 януари 2016 г. 

Тази декларация представлява важна стъпка в един непрекъснат процес. Тя засяга 

различните аспекти на социалния диалог и има за цел постигане на подобрение в 

следните области: 

 участие на социалните партньори при вземането на политически решения в ЕС; 

 функциониране и ефективност на социалния диалог и изграждане и повишаване 

на капацитета на социалните партньори на национално равнище; 

 участие на социалните партньори в европейското икономическо 

управление/европейския семестър, както и по време на оценката, подготовката, 

съгласуването и приложението на съответните реформи / политики; 

Декларацията акцентира върху връзката между споразуменията на социалните 

партньори и Програмата за по-добра регулация. 

Декларацията съдържа водещи принципи / ключови послания, както и действия, които 

да бъдат предприети от съответните европейски и национални участници. 

 

НОВИНИ ОТ МКП 

 

Януари 2016 г.: Интервю на Генералния секретар на 

МКП Шарън Бъроу за Бюрото за работническа 

дейност на МОТ (ACTRAV) 

 

ACTRAV: През 2015 г. какви са основните постижения на международното синдикално 

движение и какви подобрения трябва да се направят? 

Ш.Б.: Международното синдикално движение постигна прогрес на няколко фронта 

през 2015 г. Основна международна тема днес е „модерното робство“- вниманието към 

тази тематика е благодарение на синдикалните действия по проблемите на 

принудителния труд и миграцията. Повишава се нивото на световната осведоменост, 

което оказва реален натиск върху правителствата и компаниите за прекратяване 

приемането и експлоатирането на принудителния труд. ... Има забележителен ръст в 

синдикалното членство на национално ниво в няколко държави, което отговаря на 

отправения апел от Конгреса на МКП в Берлин за повишаване на броя на синдикалните 

членове с нови 20 милиона до 2018 г. Синдикализирането е в основата на синдикалните 

действия, но и никога досега не е била толкова явна и централна необходимостта за 
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укрепване на синдикатите чрез растеж. Същевременно, атаката срещу 

фундаменталните права от редица правителства, както и враждебността на 

корпорациите към синдикализирането, изискват постоянна бдителност и глобална 

синдикална солидарност от цял свят към тези, изправени пред споменатите атаки, 

включващи и арести, задържане, и още по-трагичното -  убиването на синдикални 

представители и активисти.  

Виждаме и закъсняла промяна в отношението на правителствата спрямо 

мултинационалните компании (МНК), произтичаща от синдикалните действия за 

прекратяване на скандалното избягване на корпоративния данък и неспособността за 

регулиране поведението на МНК, които търсят ръст на печалбите чрез ограбване на 

работещите хора. Чрез глобалните споразумения, световните синдикални федерации 

доведоха някои от компаниите (включително и световно известните брандове) на 

масата на преговорите. Синдикатите са и на преден план при справянето с бежанската 

криза, особено в Европа, посрещайки бежанците и гарантирайки тяхната безопасност и 

включване в икономическия и социалния живот. Ние също така оставаме стабилни при 

ксенофобските реакции и популистичните политици, подхранващи негодуванието и 

страха.  

Ние продължихме и борбата за амбициозните и обвързващи цели за постигане на по-

ниска въглеродна траектория за света, гарантирайки справедлив преход при 

трансформирането на света. Парижката среща на високо равнище беше крайъгълен 

камък и ни даде солидна основа да придвижим напред тази спешна и важна тема. 

Благодарение на труда на множество синдикалисти и на изградените съюзи с 

правителствата, Целите за устойчиво развитие на ООН сега включват достойния труд и 

социалната закрила.  

МКП, активна по всички тези и други международни теми, касаещи работниците, 

засили своята дейност за интегрирани и целенасочени кампании, постигайки резултати 

и давайки импулс на борбата срещу робството, националните действия по минималните 

заплати за издръжка на работника и правата на жените работнички и други , изправени 

пред дискриминация. ... 

ACTRAV: Една от темите в дневния ред на 105-тата Международна конференция на 

труда е достойният труд в световните вериги на доставки. Какви са Вашите очаквания 

за дискусията през юни 2016 г.? 

Ш.Б.: От гледна точка на работниците, моделът на веригите на доставки, който 

представлява около 60% от световната продукция, се проваля. Той предизвиква 

нарастваща бедност и неравенство, не позволявайки на работещите семейства да имат 

достатъчно за достоен живот и заплашвайки стабилността. Наш скорошен доклад 

относно скандалната експлоатация в световните вериги на доставки показва, че само 

6% от работната сила на 50-те най-големи корпорации са директно наети. Ние 

провеждаме кампании за това компаниите да поемат отговорност за веригите си на 

доставки и да гарантират правата на 94-те процента скрита работна сила. Някои 

компании най-сетне признават, че този модел не е само корумпиран и експлоатиращ, но 

и е заплаха за техния бизнес, тъй като атакува репутацията им и покупателната сила 

продължава да намалява. Но са много и доволните от настоящата система и 

възможностите, които тя им предоставя за печалба чрез деградирането на правата и 

здравето на работниците, но и на безопасните условия на труд при състезанието за 

повишаване на конкурентоспособността. Затова имаме високи очаквания към юнските 

дискусии тази година - необходим е нов силен стандарт на МОТ, който да 
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трансформира производството и да гарантира уважение към фундаменталните права 

отвъд националните граници.  

ACTRAV: Според Вас какви са основните предизвикателства и възможности за 

синдикатите през 2016 г.? 

Ш.Б.: Ние сме сериозно обезпокоени от атаките от страна на правителствата към 

правата във всеки един регион и още повече от затварянето на демократичното 

пространство. Тази тенденция изисква ясен отговор - национален, регионален и 

международен. Правителствата трябва да уважават работещите хора и да спрат да се 

прекланят пред непрестанните искания за отслабване на правата, отправени от някои от 

най-мощните световни корпорации.  

Въоръженият конфликт подстрекава най-голямото движение на бежанци от Втората 

световна война насам, като заплахата за тероризъм е реална в много държави. 

Укрепването на демокрацията и осигуряването на икономически възможности са от 

критическа важност за преодоляване на тези предизвикателства, като изпробваният 

механизъм на социалният диалог бъде в сърцето на международния отговор.  

Световната икономическа криза все още не е преодоляна, а ефектите на провалилите се 

политики на строги икономии все още битуват в международната система, като 

стотици милиони работещи нямат покупателната способност, така необходима за 

стартиране на растежа, а безработицата и неформалната икономика остават реалност за 

почти половината от световното население. Съществува риск от дори по-дълбока криза, 

която ще нараства само докато правителствата не поемат отговорността за регулиране 

на финансовия сектор, не действат със сила срещу корупцията при глобалното 

избягване плащането на данъци и не създадат основата за реален растеж и по-честно 

разпределение на богатството. Ние сме изправени и пред предизвикателствата на 

бизнеса - нов и стар, целящ да разгърне новата вълна на технологията, за да отслаби 

или разруши отношенията на заетост. Ние очакваме да се включим в процеса на МОТ 

„Бъдещето на труда“, който трябва да се основава на уважението на правата на 

работника и социалния диалог с цел формиране на бъдещото развитие на труда.  

Срещата в Париж и Целите за устойчиво развитие на ООН осигуриха солидните основи 

за синдикално действие по справедливия преход към ниско въглеродна икономика и за 

една нова епоха на развитие. Тези възможности ще са централни за нашата работа през 

2016 г. и след това. Дните, в които можем да погледнем към световните спортни 

институции сега също осигуряват шанс за заличаване веднъж завинаги на петното по 

нарушаването на правата на работниците и на корупцията, което се превърна в синоним 

за големите спортни събития.  

Приоритетите ни от Берлинския конгрес ще продължат да осигуряват рамката ни за 

действие, сътрудничейки си с нашите регионални организации, световни федерации, 

Синдикалният консултативен комитет (TUAC ) и естествено с Бюрото за работнически 

дейности (ACTRAV) и МОТ като цяло. 

Тази година, повече от всеки друг път, ще са необходими солидарност и човечност, 

показана от синдикатите към бежанците, но и синдикални действия към мигрантите 

като цяло.  

Основната линия на действие и през 2016 г. остава синдикализирането на работниците 

във всеки сектор и на всяко място, изграждайки така сила за преобразуване на 

световната икономика и за защита на демокрацията и правата. 
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14 март 2016 г. МКП създаде Ресурсен център за 

веригите на доставки  

 

2016 година ще бъде решаваща за усилията за трансформиране на глобалния модел на 

веригата за доставки, който доминира международната търговия, но е отговорен за 

поддържането на работниците в бедност, несигурност и на  работни места, които 

застрашават здравето и безопасността им. Правителствата започват да се събуждат и да 

осъзнават проблема, а Г-7, Г-20, МОТ и ОИСР вече приемат, че нещо трябва да се 

направи. 

Като се отчита огромния брой хора, зависими от глобалните вериги за доставки за своя 

живот, все повече и повече се работи, за да се документира как работи системата и кои 

компании спазват основните права на работниците и които не. 

МКП създаде Ресурсен център за документи за веригите на доставки (Supply Chain 

Resources Hub)
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, за да се съберат доклади от синдикатите, симпатизанти и други 

организации и да се подкрепят действия, за да се изчистят веригите на доставки - от 

международни политически решения до солидарни действия за подкрепа на 

работниците, които се опитват да се организират за достойно заплащане, безопасни 

условия на труд  и сигурност на работното място. 

Тази информационен хъб представя изследвания, доклади, примери за солидарност 

действие, новини и блогове. Организациите се насърчават да представят своите 

материали за включване в хъба. 

 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР 2016  

 

26 февруари 2016 r. Европейски семестър 2016: 

Комисията публикува докладите по държави 

Европейската комисия публикува своя годишен анализ на икономическите и 

социалните предизвикателства в държавите членки на ЕС, т.нар. доклади по държави, 

анализиращи икономическите и социалните политики на отделните държави. 

Основните послания на докладите по страни са обобщени в специално Съобщение на 

ЕК Докладите са инструмент в рамките на оптимизирания европейски семестър за 
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 http://www.ituc-csi.org/supply-chains-resources-hub?lang=en 

 

 
 

http://www.ituc-csi.org/supply-chains-resources-hub
http://www.ituc-csi.org/supply-chains-resources-hub
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://www.ituc-csi.org/supply-chains-resources-hub?lang=en


 60 

координация на икономическата политика с цел мониторинг на реформите на 

политиките и ранно предупреждение за предизвикателствата, пред които са изправени 

държавите членки. След публикуването през ноември 2015 на годишния обзор на 

растежа за 2016 г. и на препоръката за еврозоната, с които се установяват приоритетите 

на европейско ниво, докладите, публикувани сега, насочват вниманието на европейския 

семестър към националното измерение. Докладите ще послужат като основа за 

обсъждане с държавите членки на техните национални решения на политиката преди те 

да изготвят своите национални програми през април и ще доведат до формулиране в 

края на пролетта на специфичните за всяка държава препоръки на Комисията. 

През май 2016 г. на основа на анализа, представен в докладите по страни и диалога с 

държавите членки, Комисията ще представи специфичните за страните препоръки.  

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, 

отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „На фона на нарастващите външни 

рискове и увеличаващата се нестабилност на финансовите пазари, спешно трябва да 

заздравим фундаменталните основи на нашите икономики. Анализът на Комисията 

показва, че в редица области на политиката се провеждат реформи, но усилията са 

неравномерни. Все още редица държави членки трябва да бъдат по-решителни в 

преодоляването на съществуващите слабости, като например големия публичен и 

частен дълг.“ 

Мариан Тесен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията 

и трудовата мобилност, заяви: „Въпреки че достигнахме най-високото ниво на 

заетост от началото на кризата през 2008 г., все още твърде много европейски 

граждани са без работа. Чрез европейския семестър ние оставаме ангажирани да 

помогнем на държавите членки в техните усилия да върнат хората на работа.“ 

Пиер Московиси, комисарят, отговарящ за икономическите и финансовите 

въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Докладите, които 

Комисията представи днес, предоставят най-точната и подробна картина на 

икономиките в ЕС. Тези задълбочени анализи ще бъдат основата за необходимия 

диалог между институциите на ЕС и националните органи тази пролет, с оглед на 

следващия набор от специфични за всяка държава препоръки. Увеличаването на 

работните места и засилването на растежа остават нашата първостепенна цел. 

Тъй като възстановяването на ЕС продължава да бъде нестабилно, Европейската 

комисия призовава държавите членки да продължават да реформират своите 

икономики и да коригират трайните макроикономически дисбаланси.“  

За 18 държави членки, посочени в Доклада за механизма за предупреждение за 2016 г., 

публикуван през ноември 2015 г. заедно с Годишния обзор на растежа, докладите по 

държави включват задълбочения преглед, съгласно процедурата при 

макроикономически дисбаланси. 

Гърция и Кипър, които понастоящем са предмет на програмите за подкрепа на 

стабилността, не са обхванати от докладите по държави на този етап. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_alert_mechanism_report.pdf
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Следващи стъпки 

Като част от европейския семестър през следващите месеци Комисията ще работи в 

тясно сътрудничество с държавите членки. През март Комисията ще проведе 

двустранни срещи с държавите членки, на които ще бъдат обсъдени докладите по 

държави. В допълнение Комисарите ще посетят държавите членки, за да се срещнат с 

националните правителства, парламентите, социалните партньори и други. От 

държавите членки се изисква да представят през април своите национални 

програми за реформи и своите програми за стабилност (за държавите от 

еврозоната) или конвергенция (за държавите извън еврозоната), които обхващат 

публичните финанси. Комисията призова държавите членки да проведат тесни 

консултации с националните парламенти и социалните партньори при изготвянето на 

тези документи. След това, през пролетта Комисията ще представи своите 

предложения за нов набор от специфични за всяка държава препоръки , които ще 

бъдат насочени към ключовите икономически и социални приоритети за всяка 

страна. 

Също така, през март Комисията ще вземе решение относно категорията в рамките на 

процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) за всяка държава членка, 

която е предмет на задълбочен преглед. От тази година Комисията оптимизира ПМД 

от шест на четири категории макроикономически дисбаланси: няма дисбаланси, 

дисбаланси, прекомерни дисбаланси и прекомерни дисбаланси с корективни действия.  

Контекст 

Ранното публикуване на тези доклади по държави е част от усилията за оптимизиране и 

засилване на европейския семестър в съответствие с доклада на петимата председатели 

и стъпките, оповестени от Комисията за завършване на европейския икономически и 

монетарен съюз. Някои от тези стъпки бяха предприети през миналата година и тази 

практика се потвърждава и тази година с цел да се даде възможност за истински диалог 

относно европейските приоритети, включително предизвикателствата, пред които е 

изправена еврозоната, преди началото на европейския семестър, и също така с цел да се 

предостави повече време за диалог с държавите членки и заинтересованите страни на 

всички равнища да обмислят техните приоритети. Тези доклади отразяват също така 

по-големия фокус на Комисията в европейския семестър върху заетостта и социалните 

въпроси.  

8 март 2016 r. Европейски семестър 2016: По-малко държави 

членки са засегнати от икономически дисбаланси в сравнение с 

миналата година 

Държавите-членки на ЕС бележат напредък в отстраняването на дисбалансите в своите 

икономики. 

Освен това, те са постигнали напредък при изпълнението на специфичните за всяка 

държава препоръки, издадени миналата година, макар и постигнатият напредък да се 

https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_bg.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0600&from=EN
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различава за отделните държави и в отделните области на политиката. Тези усилия са 

от ключово значение за укрепването на възстановяването и сближаването в Европа. 

Освен това, те са отражение и на приоритетите на тазгодишния европейски семестър: 

нов тласък за инвестициите, провеждане на структурни реформи и изпълнение на 

отговорни фискални политики. 

През ноември миналата година Комисията реши, че за 18 държави членки трябва да 

бъдат изготвени задълбочени прегледи, за да се прецени дали са засегнати от 

макроикономически дисбаланси, и ако е така, колко сериозни са те. За шест от тези 

държави Комисията заключи, че липсват дисбаланси в рамката на процедурата при 

макроикономически дисбаланси. В дванадесет държави са установени или дисбаланси, 

или прекомерни дисбаланси. 

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, 

отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Икономиката на ЕС продължава да 

се възстановява и голям брой държави членки бележат напредък в разрешаването на 

структурните проблеми в своите икономики. По-малко държави членки са засегнати 

от икономически дисбаланси в сравнение с миналата година. Въпреки това в няколко 

държави все още продължават да съществуват проблеми, които са източник на 

уязвимост. Структурните реформи трябва да се засилят, за да се повиши 

конкурентоспособността на нашите икономики. Държавите членки трябва да 

продължат да полагат усилия, наред с другото, с цел да намалят високото равнище 

на публичния и частния дълг, да се справят с неефективността на пазара на труда, да 

гарантират устойчивостта на социалните системи и да подобрят бизнес средата.“  

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата 

мобилност Мариан Тейсен заяви: „Въпреки че ситуацията в отделните държави 

членки се различава, като цяло те са постигнали напредък по отношение на 

връщането на безработните на пазара на труда, в това число на младите хора. 

Европейският семестър продължава да бъде водеща сила за реформите в държавите 

членки в техните усилия да върнат хората на работа.“  

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Днес може ясно да се види, че 

държавите, предприели най-всеобхватни и най-своевременни реформи в своите 

икономики, вече усещат тяхното положително въздействие. Останалите държави 

трябва да положат повече усилия, ако искат да създадат повече работни места и 

растеж за своите граждани. Ние представихме подробен анализ за 

предизвикателствата пред всяка държава и с нетърпение очаквам да обсъдим този 

анализ с националните органи, за да бъдат подпомогнати и насърчени така 

необходимите реформи.“ 

Както беше предвидено в Съобщението от октомври 2015 г. „Стъпки към завършването 

на икономическия и паричния съюз“, Комисията направи по-ясно и по-прозрачно 

прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД), като намали 

от шест на четири броя на категориите дисбаланси, а именно: липса на дисбаланси, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_bg.htm
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дисбаланси, прекомерни дисбаланси и прекомерни дисбаланси, за които са необходими 

коригиращи действия (процедура при прекомерен дисбаланс). 

От сега нататък всички държави членки, за които се установи, че са засегнати от 

дисбаланси или прекомерни дисбаланси, ще бъдат подложени на специфичен 

мониторинг, адаптиран към степента и естеството на тези дисбаланси. По този начин 

ще се засили надзорът на ответните мерки на политиката на държавите членки чрез по-

активен диалог с националните органи, чрез мисии и доклади за напредъка. Графиката 

в приложението по-долу съдържа категориите, приложими от 2016 г. 

Прекомерни дисбаланси са установени в България, Хърватия, Франция, Италия и 

Португалия. Дисбаланси са налице във Финландия, Германия, Ирландия, Нидерландия, 

Испания, Швеция и Словения. По отношение на Австрия и Естония, за които тази 

година за първи път бяха изготвени задълбочени прегледи, беше установено, че не са 

засегнати от дисбаланси. В Белгия, Унгария, Румъния и Обединеното кралство не са 

установени дисбаланси. 

Следващи стъпки 

Очаква се Съветът да обсъди констатациите на Комисията от задълбочените прегледи, 

извършени за икономиките на 18 държави членки. 

През март и април Комисията ще проведе допълнителни двустранни срещи с 

държавите членки. Тези срещи ще дадат възможност за обсъждане на докладите по 

държави с националните органи. 

През април държавите членки трябва да представят своите национални програми за 

реформи и своите програми за стабилност (за страните от еврозоната) или 

конвергенция (за страните извън еврозоната). 

Въз основа на всички тези източници, през пролетта Комисията ще представи своите 

предложения за нов набор от специфични за всяка държава препоръки, насочени към 

основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Препоръките ще 

съдържат и фискални насоки и ще се основават на прогнозата на Комисията от 

пролетта, която ще включва окончателни бюджетни данни за 2015 г., потвърдени от 

Евростат. 

Гърция и Кипър, в които понастоящем се изпълняват програми за подкрепа на 

стабилността, не са обхванати от днешния пакет. 
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9 март 2016 r. Европейски семестър 2016: Комисията напомня на 

държавите членки за техните фискални задължения 

Като част от европейския семестър за 2016 г. и като последващо действие на своята 

зимна икономическа прогноза, днес Комисията напомня на държавите членки 

необходимостта от предприемането на мерки, необходими за изпълнение на техните 

задължения съгласно Пакта за стабилност и растеж (ПСР). 

Оценката на спазването на Пакта е непрекъснат процес през цялата година. За Испания, 

която понастоящем е подложена на процедурата при прекомерен дефицит (ППД), 

днешното напомняне е под формата на независима препоръка на Комисията. 

Независимите препоръки на Комисията представляват редовен инструмент, въведен с 

Регламента за пакета от два законодателни акта като ранно предупреждение към 

държавите членки от еврозоната в рамките на корективната част на Пакта. Те са 

предназначени да послужат в момент от процеса на семестъра, когато могат да бъдат 

взети мерки, за да се осигури своевременното коригиране на прекомерния дефицит в 

съответните държави. Комисията също така уведоми Белгия, Хърватска, Финландия, 

Италия и Румъния относно своите опасения по отношение на спазването на техните 

фискални задължения. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm
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Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, 

отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Установихме, че бюджетните 

стратегии на шест държави може да съдържат рискове по отношение на 

спазването на техните задължения в рамките на Пакта за стабилност и растеж. 

Все още има време тези държави да предприемат необходимите мерки и затова днес 

изпращаме сигнал за ранно предупреждение. Ние сме готови да участваме в 

конструктивен диалог с тези държави, за да бъдат сведени до минимум подобни 

рискове.“  

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Днешните стъпки представляват 

актуализирана оценка на бюджетните перспективи в редица държави вследствие на 

зимната икономическа прогноза на Комисията. С това ние направихме всичко 

възможно, за да предупредим националните органи за рисковете да не спазят своите 

ангажименти. Сега те трябва да вземат предвид тази оценка, когато представят 

своите средносрочни фискални планове през април.“ 

Комисията вече прие независими препоръки за Франция и Словения след своята зимна 

прогноза за 2014 г. В резултат на това тези страни предприеха конкретни действия на 

политиката, които бяха взети предвид при изработването на специфичните за всяка 

държава препоръки за 2014 г. за тези страни. 

Като част от цикъла на семестъра, през пролетта Комисията може да направи 

допълнителни предложения за препоръки на Съвета към държавите членки по 

фискални въпроси. Това ще позволи да бъде взета предвид информацията, 

предоставена от държавите членки в техните национални програми за реформи и 

програми за стабилност или конвергенция, включително всички последващи действия, 

предприети след публикуването на днешния пакет. Препоръките ще се основават също 

и на пролетната прогноза на Комисията и ще включват окончателни бюджетни данни за 

2015 г., потвърдени от Евростат. 

 Следващи стъпки 

След публикуването на 8 март 2016 г. на Съобщението относно европейския семестър 

за 2016 г., Комисията ще работи съвместно с правителствата, националните 

парламенти, социалните партньори и други заинтересовани страни. 

През март и април Комисията ще проведе също и допълнителни двустранни срещи с 

държавите членки. Тези срещи ще дадат възможност за обсъждане на докладите по 

държави с националните органи. 

През април държавите членки трябва да представят своите национални програми за 

реформи и своите програми за стабилност (за страните от еврозоната) или 

конвергенция (за страните извън еврозоната), включително евентуалните последващи 

действия във връзка със зимния пакет. 

Въз основа на това, през пролетта Комисията ще представи своите предложения за нов 

набор от специфични за всяка държава препоръки, насочени към основните 

предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Препоръките ще съдържат и 
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фискални насоки, които ще се основават на прогнозата на Комисията от пролетта, 

която ще включва окончателни бюджетни данни за 2015 г., потвърдени от Евростат. 

  

8 март 2016 r. ЕК: Към европейски стълб на социалните 

права: Комисията даде старт на обществена 

консултация по европейския стълб на социалните 

права 

На 8 март 2016 г. Европейската комисия започна консултации на широка основа и 

представи първия неокончателен общ проект за бъдещия европейски стълб на 

социалните права. Европейският стълб на социалните права беше обявен от 

председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в речта му за състоянието на Съюза пред 

Европейския парламент на 9 септември 2015 г. Инициативата е част от работата на 

Комисията за по-задълбочен и справедлив икономически и паричен съюз. 

Инициативата е насочена към еврозоната, като е дадена възможност и на останалите 

държави членки да се присъединят, ако желаят. 

Председателят  на Комисията Жан-Клод Юнкер посочи в речта си: „Трябва да ускорим 

работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. (…) Като 

част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на социалните 

права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските 

общества и на трудовия свят и който да служи като компас за подновеното 

сближаване в еврозоната. Този европейски стълб на социалните права следва да 

допълни съвместните достижения в областта на защитата на работниците в ЕС. 

Ще очаквам социалните партньори да играят централна роля в този процес. Убеден 

съм, че е уместно да започнем с тази инициатива в еврозоната, като същевременно 

бъде възможно други държави — членки на ЕС, да се присъединят към нея, ако 

желаят да направят това.“  

 

Какво представлява европейският стълб на социалните права? 

Европейският стълб на социалните права следва да стъпва върху и да допълва 

достиженията на правото на ЕС в социалната област, за да послужи като ориентир за 

политиките в редица области, които са от основно значение за добре функциониращите 

и справедливи пазари на труда и социални системи в участващите държави членки.  

Предлаганите принципи не заменят съществуващите права, те предлагат начин за 

оценка и бъдещо сближаване на националните социални политики и политики по 

заетостта с цел постигане на по-добри резултати. 

В продължение на цялата 2016 г. Комисията ще дебатира с другите институции на ЕС, с 

националните органи и парламенти, със социалните партньори, гражданското 

общество, експертите от академичните среди и гражданите. Резултатът от този дебат 

следва да се използва за оформянето на европейския стълб на социалните права в 

началото на 2017 г. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_bg.htm
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След като бъде разработен, стълбът на социалните права следва да се превърне в 

референтна рамка за наблюдаване на социалните резултати и резултатите в сферата на 

заетостта, постигани от участващите държави членки, за придвижване напред на 

процеса на реформи на национално равнище и по-конкретно, за ориентир за 

подновеното сближаване в еврозоната. 

Защо е необходим европейският стълб на социалните права?  

Икономическата криза от последните години доведе до дългосрочни социални 

последици, които могат да попречат на възможностите за бъдещ растеж и добри 

икономически резултати в цяла Европа. 

Същевременно условията за заетост се променят допълнително от днешните темпове и 

мащаби на трансформациите в трудовата дейност и от демографските тенденции. 

Анализът на ситуацията в държавите членки, които използват общата валута, показва, 

че бъдещият успех на еврозоната зависи в немалка степен от ефикасността на 

националните пазари на труда и националните социални системи и от способността на 

икономиката да поема сътресенията и да се приспособява към тях. 

Каква е ролята на ЕС в тази област? 

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки имат основната 

компетентност за определянето на своята социална политика и политика по заетостта. 

Тук се включват трудовото право и организацията на социалните системи. Тази 

компетентност е призната в договорите за ЕС, в които още от създаването на 

Европейската икономическа общност се предвижда и роля за ЕС —да подкрепя и 

допълва дейностите на държавите членки. 

Действията на равнището на ЕС са отражение на основополагащите принципи на 

Съюза и почиват на убеждението, че икономическото развитие следва да води до 

повече социален напредък и по-голямо социално сближаване, както и че социалната 

политика следва да бъде разглеждана също и като продуктивен фактор, който намалява 

неравенството, увеличава максимално създаването на работни места и дава възможност 

на човешкия капитал на Европа да се развива. 

Тази убеденост се потвърждава от доказателства, касаещи резултатите в социалната 

сфера и сферата на заетостта, и се засилва от кризите, настъпили през последните 

години. Държавите членки, които постигат най-добри резултати в икономическо 

отношение, са разработили по-амбициозни и ефикасни социални политики не само в 

резултат на икономическото си развитие, но като централна част от своя модел на 

постигане на растеж.  

Какви са в момента основните тенденции в промените в обществото и в трудовата 

сфера в Европа? 

Мащабът и естеството на предизвикателствата в трудовата сфера и в обществото като 

цяло се промениха. Някои от тенденциите са нови, други присъстват отдавна, но по 

отношение на тях е необходимо да се предприемат допълнителни действия. Сред тях 

са, например, промените в социалните структури, семейните модели и моделите на 

полагане на труд; по-голямата продължителност на трудовия стаж и по-разнообразният 

характер на полагания труд; по-разнородната трудова сила и разпространението на 
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нови форми на работа; парадоксът на повишаващия се образователен ценз и често 

срещаната липса на съответствие между предлаганите и търсените умения; новите 

потребности и възможностите, произтичащи от по-голямата продължителност на 

живота и застаряването на населението; технологичната промяна и цифровизацията на 

икономиката и на обществото като цяло. 

Какво се разбира под „достижения на правото на ЕС в социалната област“? 

Понятието „достижения на правото в социалната област“ се отнася до комплекса от 

социални правила, съществуващ към днешна дата в правния ред на ЕС. 

На първо място той се състои от цели и компетентности в социалната сфера, 

определени в първичното законодателство на ЕС, което включва Договора за 

Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) и Европейската харта на основните права, заедно с тяхното тълкуване от Съда 

на Европейския съюз. Първичното законодателство се прилага чрез вторичното 

законодателство на ЕС, по-специално чрез директиви. 

Така например, съществуват правила на ЕС относно защитата на здравето и 

безопасността на работниците и относно условията на труд — за правата на младите 

хора на работното място, работата чрез агенции за временна заетост, работата на 

непълно работно време, работата на срочен договор, закрилата на работниците при 

изпадане на работодателя в неплатежоспособност, а също така правила относно 

работното време. С цел противопоставяне на дискриминацията на основата на пол, 

расов или етнически произход, религия или убеждения, физическо или умствено 

увреждане, възраст или сексуална ориентация (член 19 от ДФЕС) са приети директиви 

относно недискриминацията при наемане на работа и относно расовото равенство.  

Какви са компетентностите на ЕС в сферата на социалните права? 

ЕС изпълнява своята социална мисия и социални цели на основание член 153 от ДФЕС 

по отношение на социалната политика. Компетентността на Съюза е да „подкрепя и 

допълва дейностите на държавите членки“ в редица сфери по отношение на хората на 

и извън пазара на труда: работещи, търсещи работа и безработни. Целта е да бъдат 

подобрени условията на труд, социалната сигурност и социалната закрила, здравето и 

безопасността на работниците, тяхното информиране и консултиране и интегрирането 

на хората, изключени от пазара на труда. С оглед на това, че държавите членки, 

участващи в стълба на социалните права, ще бъдат насърчавани да предприемат 

действия в области, където те носят основната отговорност, социалният стълб засяга 

също така области, в които ЕС няма правомощия за приемане на законодателство, но в 

които насоките и обменът на практики биха били желателни.  

Какви други действия в социалната сфера предприема Комисията? 

Комисията вече започна работа по няколко инициативи за активизиране на усилията по 

належащите приоритети и за осъвременяване на достиженията на правото на ЕС в 

социалната област с оглед на новите предизвикателства в духа на принципите, които 

ще бъдат част от социалния стълб. Така например по време на сегашния си мандат 

Комисията извежда на по-предно място социалните съображения при координацията на 

икономическите политики чрез европейския семестър и в дейностите си за по-добро 

законотворчество; Инициативата за младежка заетост (YEI) беше изтеглена напред с 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=bg
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4101_en.htm
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цел активизиране на борбата с младежката безработица; издадена беше препоръка 

относно повторната интеграция на трайно безработните на пазара на труда, която да 

насочи държавите членки към съществуващите най-добри практики; предложен 

беше Европейски акт за достъпност с цел улесняване на достъпа на хората с 

увреждания до основни стоки и услуги на единния пазар. 

Достиженията на правото на ЕС в социалната област се допълват от европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), по-специално от Европейския социален 

фонд (ЕСФ), който всяка година помага на над 15 милиона души до повишат своите 

умения, улеснява тяхната интеграция на пазара на труда, подпомага борбата със 

социалното изключване и бедността и повишава ефективността на публичната 

администрация. 

За периода 2014 — 2020 г., през който ще бъдат отпуснати 86,4 млрд. евро от ЕСФ, 3,2 

млрд. евро от YEI и още 38,5 млрд. съфинансиране от национални средства, ЕСФ има 

основна роля при подкрепата на инвестициите на държавите членки в човешки капитал, 

а оттам и при повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика 

след кризата.  

Каква е целта на консултацията?  

Процесът на консултации преследва три цели: 

 да бъде направена оценка на настоящите достижения на правото на ЕС в 

социалната област, да бъде определена степента, в която съществуващите права се 

упражняват и отговарят на днешните и утрешните предизвикателства, и /или дали 

следва да бъдат търсени нови начини за осъществяването на тези права; 

 да бъдат разгледани новите тенденции в моделите на работа и в обществото, 

наложени от новите технологии, демографските промени или други значими фактори за 

трудовия живот и социалните условия; 

 да бъдат събрани становища и получена обратна информация за ролята на 

европейския стълб на социалните права. Консултацията следва да послужи за 

обсъждане на обхвата и съдържанието на социалния стълб, както и на ролята му като 

част от социалното измерение на икономическия и паричен съюз и за обмисляне на 

конкретните потребности на еврозоната. И на последно място, тези обсъждания следва 

да помогнат и на държавите членки извън еврозоната да вземат решение относно 

своето участие. 

Обществената консултация е достъпна за всички граждани, които могат да се включат в 

нея тук. 

Кой ще вземе участие в консултациите по европейския стълб на социалните 

права? 

През следващите няколко месеца Комисията ще работи активно заедно с другите 

институции на ЕС, националните органи и националните парламенти на всички 

държави членки, с профсъюзите и асоциациите на бизнеса, с НПО, доставчиците на 

социални услуги, експертите от академичните среди, както и с гражданите. На 

национално равнище Комисията ще съдейства за провеждането на обсъжданията чрез 

своите представителства в държавите членки. Да споделят своите становища ще бъдат 

приканени и Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на 

регионите. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6147_bg.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
https://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en#whats-next
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Каква ще бъде ролята на социалните партньори в изграждането на европейския 

стълб на социалните права? 

Социалните партньори - и на европейско, и на национално ниво - ще бъдат приканени 

да вземат активно участие при оформянето на европейския стълб на социалните права. 

Първият неокончателен проект на европейския стълб на социалните права ще бъде 

представен на тристранната социална среща на високо равнище на 16 март 2016 г. 

Освен това консултации със социалните партньори ще бъдат провеждани през цялата 

2016 г. в рамките на различни прояви.  

Как ще бъдат структурирани резултатите от консултацията? 

В допълнение към общата консултация, отворена за обществеността, в подкрепа на 

процеса на консултации ще бъдат проведени и някои специални дейности с цел 

получаване на обратна връзка по три основни теми: 

 Обзор на достиженията на правото на ЕС в социалната област: актуални и 

приложими ли са те? 

 Бъдещето на системите на заетостта и социалните системи: какви са бъдещите 

предизвикателства и възможности? 

 Роля на европейския стълб на социалните права за по-задълбочен и справедлив 

икономически и паричен съюз: какви са основните изисквания за функционирането на 

еврозоната? 

Кои области на социалните права са обхванати в проекта на социалния стълб? 

Областите на политика са групирани в следните три основни направления: 

 Равни възможности и достъп до пазара на труда, включително развитие на 

уменията и учене през целия живот и активна подкрепа на заетостта, с цел увеличаване 

на възможностите за заетост, улесняване на преходите между различните състояния по 

отношение на пазара на труда и подобряване на пригодността за заетост на отделния 

работник. 

 Справедливи условия на труд, които определят адекватен и надежден баланс 

между права и задължения на работника и работодателя, както и между елементите 

гъвкавост и сигурност, с цел улесняване на разкриването на работни места, приемането 

на предлагана работа и адаптивността на фирмите и насърчаване на социалния диалог. 

 Адекватна и устойчива социална закрила и достъп до висококачествени основни 

услуги, включително детски заведения, здравеопазване и дългосрочна грижа, с цел 

гарантиране на достоен живот и защита срещу рисковете и осигуряване на възможност 

отделният човек да участва пълноценно в полагането на труд и като цяло в обществото. 

В рамките на тези три теми са набелязани 20 области на политика, свързани с различни 

принципи. Тези принципи произтичат от някои права, вече залегнали в правото на ЕС и 

в други относими източници на правото, и представят по-подробно възможните начини 

за тяхното операционализиране. За да споделите своето мнение, да прочетете повече за 

отделните сфери и за да коментирате конкретно по всяка от тях, използвайте 

връзката тук. 

Защо европейският стълб на социалните права е ориентиран към държавите 

членки от еврозоната?  
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Положението в отделните държави членки от еврозоната продължава да бъде много 

различно, а опитът от изминалите две десетилетия сочи също така, че трайно 

присъстващите икономически и социални дисбаланси в една или няколко държави 

членки могат да изложат на риск резултатите на еврозоната като цяло и, че 

неспособността те да бъдат коригирани, може да доведе до раздалечаване, чиято цена е 

още по-висока. 

Еврозоната извлича поуки от кризата от последните години и започна процес на още 

по-тясна интеграция и консолидация. Той включва задължително и социалното 

измерение. В Доклада на петимата председатели относно завършването на европейския 

икономически и паричен съюз се подчертава, че "амбицията на Европа трябва да бъде 

тя да си спечели рейтинг „три пъти А в социалната сфера“ и че "за да постигне успех 

икономическият и паричен съюз, пазарите на труда и социалните системи трябва да 

работят добре и справедливо във всички държави - членки на еврозоната". 

В доклада се припомня, че универсални модели няма, но същевременно се подчертава, 

че предизвикателствата в различните държави членки често пъти са сходни. В доклада 

се призовава също така за по-силно съсредоточаване върху заетостта и социалните 

резултати като част от един процес на възходящо сближаване в посока на по-устойчиви 

икономически структури в еврозоната. 

Въпреки насочеността си към еврозоната, социалният стълб ще бъде отворен за всички 

държави членки, които желаят да се присъединят. 

Каква ще бъде правната форма на европейския стълб на социалните права?  

Правният характер на европейския стълб на социалните права ще трябва да отчита 

правната рамка на равнището на ЕС и насочеността към еврозоната. За изграждането на 

европейския стълб на социалните права могат да се имат предвид различни 

инструменти, но за Комисията е от основно значение да ангажира Парламента и 

Съвета, както и другите институции на ЕС, и да получи подкрепа на широка основа за 

неговото прилагане. 

Какви са следващите стъпки? 

През следващите няколко месеца Комисията ще работи активно със заинтересованите 

страни чрез провежданата обществена консултация. Процесът на консултация следва да 

приключи на 31 декември 2016 г., като основа, върху която Комисията в началото на 

2017 г. да излезе с окончателното си предложение за европейския стълб на социалните 

права.  

Полученият обратен отговор ще послужи също така като принос в работата по бялата 

книга за бъдещето на европейския икономически и паричен съюз, предвидена за 

пролетта на 2017 г. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_bg
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8 Март 2016 г.: ЕК представи реформата на Директивата 

за командироването на работници 

 

На 8 март 2016 г. Европейската комисия представи преразгледаните правила за 

командироването на работници. Тази реформа на Директивата относно 

командироването на работници от 1996 г. ще допълва Директивата за осигуряване на 

изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници от 2014 

г., която трябва да бъде транспонирана в националното законодателство до юни 

2016 г. Целта е създаване на ясна и лесна за прилагане правна рамка за 

командироването в други държави в условията на лоялна конкуренция. 

Целенасоченото преразглеждане на правилата за командироването на работници е част 

от работната програма на Комисията за 2016 г. В прессъобщението на ЕК е посочено, 

че инициативата цели гарантирането на справедливи условия на заплащане и еднакви 

условия на конкуренция за командироващите и местните дружества в приемащата 

държава. По думите на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси, уменията и 

трудовата мобилност Мариан Тейсен: „С днешното предложение ще бъде създадена 

ясна, справедлива и лесна за прилагане правна рамка за командироването.“  

Посредством целенасоченото преразглеждане ще бъдат извършени промени в три 

основни области:  

 възнагражденията на командированите работници, включително при възлагане 

на дейности на подизпълнители; 

 правилата за наетите чрез агенции за временна заетост работници; 

 дългосрочните командировки. 

Целта на предложението е да се улесни командироването на работници в други 

държави в условията на лоялна конкуренция и при спазване на правата на работниците, 

които са наети в една държава членка и изпратени от работодателя си да работят 

временно в друга. По-конкретно, целта на инициативата е да се гарантират справедливи 

условия на заплащане и еднакви условия на конкуренция за командироващите и 

местните дружества в приемащата държава. В предложението се посочва, че като цяло 

за командированите работници ще се прилагат същите правила относно заплащането и 

условията на труд като за местните работници.  

Това ще става при пълно зачитане на принципа на субсидиарност, както и на начина, по 

който тези условия са определени от публичните органи и/или социалните партньори в 

съответната държава членка. Според нормативните изисквания в момента в някои 

области, като здравеопазване и безопасност, за командированите работници важат 

същите правила като тези за работниците от приемащата държава членка. 

Работодателят обаче, не е длъжен да плаща на командирования работник повече от 

минималната ставка на трудовите възнаграждения, определена в приемащата страна, 

което на практика води до по-ниско заплащане за извършването на една и съща работа, 
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т.е. до различия в заплащането между командированите и местните работници и в 

крайна сметка и до нелоялна конкуренция между дружествата 

Отсега нататък, всички правила във връзка с възнаграждението, които се прилагат по 

принцип за местните работници, ще трябва да бъдат прилагани и за командированите 

работници. Възнаграждението ще включва не само минималните ставки на заплащане, 

но и други елементи, като например премии или надбавки, когато има такива. От 

държавите членки ще се изисква да уточнят по прозрачен начин кои са различните 

съставни елементи на възнагражденията на тяхна територия.  Правилата, установени 

със закон или с общо приложими колективни споразумения, стават задължителни за 

командированите работници във всички икономически сектори.  

Предложението също така дава възможност на държавите членки да предвидят 

разпоредби за това, че подизпълнителите трябва да предоставят на своите работници 

същото заплащане като главния изпълнител. Това обаче може да става единствено по 

недискриминационен начин: за националните и за трансграничните подизпълнители 

трябва да важи едно и също правило.  

Предложението също така ще гарантира, че когато установени в чужбина агенции 

командироват работници, се прилагат националните правила за агенциите за временна 

работа. 

И накрая, ако продължителността на командировката надхвърля 24 месеца, ще трябва 

да се прилагат условията на трудовото законодателство на приемащата държава членка, 

когато това е в полза на командирования работник. 

Преразглеждане на Директивата за командироването на 

работници - често задавани въпроси 

Какво се разбира под „командироване на работници“? 

„Командирован“ работник е служител, изпратен от своя работодател временно в друга 

държава членка, за да предоставя дадена услуга. Между командировани работници и 

мобилни работници в ЕС има разлика. Мобилните европейски работници се преместват 

в друга държава членка с цел да се интегрират в пазара на труда дългосрочно или за 

постоянно. От своя страна, командироването на работници в друга държава членка е 

изрично свързано с изпълнението на дадена услуга. Командированите работници 

запазват своите трудови правоотношения с изпращащото дружество, а техният престой 

в приемащата държава е временен. Мобилните работници в ЕС, които се преместват за 

постоянно в друга държава, се включват към социалноосигурителната система на 

държавата домакин, за разлика от командированите (за по-малко от две години) 

работници, които запазват статута си на членове на социалноосигурителната система на 

държавата, от която са изпратени. 

Защо е необходимо да се командироват работници? 

Свободата на предоставяне на услуги във всички държави — членки на ЕС, е един от 

основните принципи на единния пазар. По-конкретно „ свободното движение на 

услуги“ означава, че дружествата могат да предоставят дадена услуга в друга държава 

членка, без да е необходимо да се установяват в нея. За целта тези дружества трябва да 

имат възможност да изпращат своите служители в друга държава членка, където те да 
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изпълнят съответните задачи. Съответно, за да може единният пазар да функционира 

безпроблемно, е необходимо регламентирането на условията на труд за тези работници. 

Колко командировани работници има в Европейския съюз и къде работят те? 

По данни на ЕС, между 2010 и 2014 г. броят на командированите работници в ЕС се е 

увеличил с близо 45 %. През 2014 г. в ЕС са организирани 1,9 млн. командировки — за 

сравнение, през 2010 г. техният брой е бил 1,3 млн.,. а през 2013 г. — 1,7 млн. Средната 

продължителност на командировките е 4 месеца. Като цяло командированите 

работници представляват едва 0,7 % от общия брой на заетите в ЕС. Техният процент 

обаче е особено висок в определени сектори и държави членки. Само в сектора на 

строителството са извършени 43,7 % от общия брой командировки, въпреки че 

командироването е широко разпространено и в производствения сектор (21,8 %), 

услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалната дейност (13,5 %) 

и бизнес услугите (10,3 %). Приемайки общо около 50 % от всички командировани 

работници, Германия, Франция и Белгия са трите най-привлекателни за 

командированите работници държави членки. Класацията на изпращащите държави се 

оглавява от Полша, Германия и Франция. 

Какво се предвижда в действащата Директива за командироването на работници 

от 1996 г.? 

В момента в европейското законодателство е определен набор от задължителни 

правила във връзка с условията на работа, които трябва да се прилагат за 

командированите работници. Тези правила са установени в приетата през 1996 г. 

Директива 96/71/ЕО. В нея е предвидено, че макар че работниците, командировани в 

друга държава членка, запазват трудовите си правоотношения с изпращащото 

дружество и съответно за тях се прилага законодателството на тяхната държава членка, 

те имат законно право да упражняват набор от основни права, които са в сила в 

приемащата държава членка, в която се изпълняват задачите. В строителния сектор, а 

по преценка на държавите членки, и в други сектори, се прилагат и разпоредбите на 

общоприложими колективни трудови договори между социалните партньори. Този 

набор от права се състои от: 

- минимални ставки на възнаграждение; 

- максимална продължителност на периодите на труд и минимална продължителност на 

периодите на почивка; 

- минимален платен годишен отпуск; 

- условия на наемане на работници чрез агенции за временна заетост; 

- здраве, безопасност и хигиена на работното място; 

- равно третиране на мъжете и жените. 

Това са минималните условия, на които имат право командированите работници. 

Работодателите могат да прилагат и по-благоприятни условия. Директивата за 

командироването на работници не засяга аспекти от областта на социалната сигурност. 

Тези въпроси са уредени в Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за 

социална сигурност. 

Каква е ролята на Директивата от 2014 г. за осигуряване на изпълнението на 

разпоредбите относно командироването на работници? 
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През 2014 г. беше приета Директива 2014/67/ЕС (т. нар. „Директива за осигуряване на 

изпълнението“). Целта ѝ е да засили практическото прилагане на правилата за 

командироване на работници, като разгледа въпроси, свързани с измамите, 

заобикалянето на правилата и обмена на информация между държавите членки. 

По-специално, с Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно 

командироването на работници са изпълнени следните цели: 

- повишава се осведомеността на командированите работници и на дружествата за 

техните права и задължения; 

-  подобрява се сътрудничеството между компетентните в тази област национални 

органи; 

- обръща се внимание на проблема с фиктивните дружества, които използват 

командироването, за да заобикалят закона; 

- определят се отговорностите на държавите членки по отношение на проверките 

на спазването на правилата за командироване на работници; 

- определят се изисквания за командироващите дружества, така че да се повиши 

прозрачността при подаването на информация и извършването на проверки; 

- предоставят се правомощия на синдикалните организация да подават жалби и да 

предприемат правни и/или административни действия срещу работодателите на 

командировани работници, в случай че техните права не се зачитат; 

- гарантира се ефективното прилагане на административни санкции и събирането 

на глоби в държавите членки при неспазване на изискванията на европейското 

законодателство за командироването. 

Чрез Директивата за осигуряване на изпълнението на разпоредбите относно 

командироването на работници на националните органи се предоставят ефективни 

инструменти за разграничаване на действителното командироване от злоупотребите и 

заобикалянето на закона. Така например, компетентните органи на приемащата 

държава членка могат да изпратят запитване до органите в изпращащата държава 

членка, за да проверят дали командироващото предприятие действително извършва в 

тази държава съществени дейности, различни от чисто административните. Дали 

командированите работници са наети в тази държава е един от относимите критерии, 

които трябва да се вземат под внимание. Директивата за осигуряване на изпълнението 

трябва да бъде транспонирана от държавите членки в националните им законодателства 

до 18 юни 2016 г. 

Защо Европейската комисия предлага да се преразгледа Директивата от 1996 г.? 

В своите политически насоки Комисията пое ангажимент да направи целенасочен 

преглед на директивата от 1996 г., за да гарантира, че социалният дъмпинг няма място в 

Европейския съюз. Въз основа на прегледа, който включваше и консултации със 

заинтересованите лица и оценка на въздействието, Комисията обяви в своята работна 

програма за 2016 г. целенасочено законодателно преразглеждане на Директивата за 

командироването на работници с цел борба с нелоялните практики. Обявената 

законодателна инициатива беше представена днес. От 1996 г. насам икономическото 

състояние и пазарът на труда в Европейския съюз се промениха значително. През 

последните две десетилетия единният пазар се разрасна, а разликите в заплащането се 

увеличиха, като по този начин се създадоха нежелани стимули за дружествата да 

използват командироването като начин да се възползват от тези разлики. Правната 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:32014L0067
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уредба, въведена с директивата от 1996 г., вече не отговаря изцяло на тази нова 

действителност. Освен това, тъй като командироващите дружества трябва да спазват 

само минималните ставки на възнаграждение на приемащата държава членка, това 

често води до очевидни разлики в заплащането между командированите и местните 

работници, особено в държави членки със сравнително високи заплати. Има данни, че в 

някои сектори и някои държави членки командированите работници получават до 50 % 

по-малко от местните работници. Значителните разлики в заплащането нарушават 

равните условия на конкуренция между дружествата и по този начин възпрепятстват 

безпроблемното функциониране на единния пазар. 

Следователно актуализирането на правилата за командироването на работници е 

необходимо както от икономическа, така и от социална гледна точка. Освен това 

преразглеждането ще позволи да се постигне по-добра съгласуваност с други 

европейски актове, приети след директивата от 1996 г. Налице е известна 

непоследователност между действащата директива и някои други европейски актове, 

като например Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална 

сигурност и Директивата за работа чрез агенции за временна заетост. Със 

съгласуването на съответните разпоредби правилата ще станат по-ясни за дружествата, 

правоприлагащите органи и работниците. 

С тази инициатива Комисията има за цел да създаде по-силна рамка за 

командироването в ЕС, която да допринесе за изграждането на по-справедлив и по-

задълбочен единен пазар. 

Какво предлага Европейска комисия? 

Комисията предлага да се направи целенасочено преразглеждане на Директивата 

от 1996 г.  

Заплащане на командированите работници 

1. Основната промяна е свързана със ставките на възнаграждение, които 

командированият работник има право да получава. Съгласно действащата директива за 

командированите работници се изисква да получават само минималните ставки на 

възнаграждение. В новото предложение се предвижда да се прилагат същите правила за 

заплащането като прилаганите в приемащата държава членка, определени в нейното 

законодателство или в общоприложими колективни трудови договори. По този начин 

за командированите и местните работници ще се прилагат едни и същи правила при 

заплащането. Каква е разликата? Често пъти заплащането включва не само 

минималните ставки на възнаграждение, но и други елементи, като например премии 

или надбавки (напр. коледна премия), както и увеличаване на заплащането в 

зависимост от прослуженото време. Държавите членки също така ще трябва да уточнят 

по прозрачен начин кои са различните съставни елементи на възнагражденията на 

тяхна територия. Ако тези елементи са установени в законодателството или в 

общоприложими колективни трудови договори, те вече ще трябва да бъдат вземани 

предвид при заплащането на командирования работник. Предложението по никакъв 

начин не влиза в разрез с механизмите за определяне на възнагражденията на 

държавите членки, а гарантира, че по отношение на заплащането командированите 

работници се третират съгласно същите правила, които се прилагат за местните 

работници. 

Пример: Работник, командирован в строителния сектор в Белгия, трябва да получава, 

освен минималната работна заплата за своята категория (т.е. между 13,379 и 19,319 
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евро на час) и елементите на възнаграждението, предвидени в общоприложимия 

колективен трудов договор за строителния сектор: 

- надбавка за лоши атмосферни условия; 

- надбавка за мобилност; 

- надбавка за специални работи; 

- надбавка за амортизацията на инструментите и пр. 

2) Комисията предлага правилата, установени в общоприложими колективни трудови 

договори, да станат задължителни за командированите работници във всички 

стопански сектори. Каква е разликата? Понастоящем това се отнася единствено до 

строителния сектор и държавите членки могат да решат дали да прилагат 

общоприложимите колективни трудови договори за командировани работници от 

други сектори. Те имат свободата да решат дали да направят колективните трудови 

договори общоприложими, или не. Ако обаче решат да ги направят общоприложими, 

съответните трудови договори стават приложими и за командированите работници. 

Пример: В някои държави членки (Австрия, Белгия, Испания, Франция, Гърция, 

Финландия, Италия, Нидерландия, Португалия и Словения) общоприложимите 

колективни трудови договори във всички сектори вече са задължителни за 

командированите работници. За тях това ново правило няма да доведе до промени. 

Други държави членки, като например Германия, Ирландия и Люксембург, са 

използвали тази възможност в своето законодателство само в избрани сектори. 

3) При веригите на подизпълнение държавите членки ще имат възможност да прилагат 

за командированите работници същите правила за заплащането, които са задължителни 

за основния изпълнител, дори когато те произтичат от колективен трудов договор, 

който не е общоприложим. Каква е разликата? Много често, особено при големи 

проекти, дружествата работят с многобройни подизпълнители. Държавите членки 

могат да задължат основния изпълнител да приема подизпълнители само ако 

последните спазват някои правила относно заплащането, например произтичащите от 

колективни трудови договори (общоприложими или не). Ако това правило бъде прието 

на национално равнище, държавите членки могат да го прилагат и за 

подизпълнителите, които командироват работници на тяхна територия. Пример: 

Френска строителна фирма (изпълнител) иска да наеме двама подизпълнители — една 

френска и една испанска строителна фирма. Ако френското законодателство 

предвижда, че изпълнителят може да наема като подизпълнители само дружества, 

които спазват неговите дружествени трудови договори относно заплащането, Франция 

може да прилага същото правило и за испанския подизпълнител.  

Правила относно работа чрез агенции за временна заетост  

Принципът за равно третиране на местните работници, наети чрез агенции за временна 

заетост, ще бъде прилаган и за командированите чрез агенции за временна заетост 

работници, като по този начин ще се осигури последователност с действащото 

законодателство за работата чрез агенции за временна заетост. 

Каква е разликата? В европейското законодателство вече е предвидено, че на 

национално равнище за работниците, наети чрез агенции за временна заетост, трябва да 

се прилагат същите условия на наемане на работа и на труд като тези по отношение на 

техните колеги в дружеството, за което те временно ще работят. До момента този 

принцип не се е прилагал непременно за работници, командировани чрез агенции за 

временна заетост в друга държава членка. Съответно с предложението ще се гарантира 
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равно третиране по отношение на заплащането и за работниците, командировани чрез 

агенции за временна заетост. Пример: Понастоящем половината от държавите членки 

са въвели в националното си законодателство варианта, предвиден в настоящата 

директива. За тях няма да е необходимо да правят изменения. Австрия, Кипър, Естония, 

Гърция, Финландия, Хърватия, Унгария, Ирландия, Латвия, Португалия, Словения и 

Словакия ще трябва да променят националното си законодателство, за да включат този 

принцип. 

Ако даден срочно нает работник е командирован в дружество, обвързано от колективен 

трудов договор, който не е общоприложим (например дружествен колективен трудов 

договор), по-благоприятните условия вече ще трябва да се прилагат по отношение на 

наетите чрез агенции за временна заетост работници, командировани от агенция, 

установена в друга държава членка. 

Дългосрочно командироване 

Комисията също така предлага за работниците, командировани за повече от две години 

(дългосрочни командировки), да се прилагат най-малко задължителните разпоредби 

относно закрилата, предвидени в трудовото законодателство на приемащата държава 

членка. В законодателството за координацията на системите за социална сигурност 

вече съществува сходно правило за 24-те месеца. Каква е разликата? В момента за 

всички командировани работници вече се прилагат редица важни разпоредби от 

трудовото законодателство на приемащата държава членка, като например по 

отношение на здравеопазването, безопасността и хигиената, както и равното третиране 

на мъжете и жените. По други въпроси обаче, например защита от незаконно 

уволнение, се прилага трудовото законодателство на изпращащата държава членка. С 

предлаганото изменение по повечето аспекти на трудовото законодателство 

дългосрочно командированите работници ще бъдат третирани напълно наравно с 

местните работници в приемащата държава членка. Когато може да се очаква, че 

работникът ще бъде командирован за повече от 24 месеца, това ще става от първия ден. 

Във всички останали случаи трудовото законодателство на приемащата държава членка 

ще се прилага веднага след като срокът на командироването надхвърли 24 месеца. 

Пример: Работниците, командировани в Германия в продължение на повече от две 

години, ще се възползват от германските правила за предоставяне на закрила срещу 

незаконно уволнение, дори ако трудовото законодателство на тяхната държава по 

произход не предвижда такава защита. 

С настоящото предложение прилага ли се принципът на равно заплащане за 

еднакъв труд в контекста на командироването? 

Да, като се вземат предвид разнообразните ситуации в различните държави членки, 

както и необходимостта условията на конкуренция да останат равни за всички 

доставчици на услуги. Във всяка държава членка могат да бъдат въведени различни 

правила, с които да се осигури справедливо заплащане на работниците. С 

предложението се гарантира, че местните и командированите работници могат да се 

възползват от тези права по еднакъв начин. Като цяло всички правила за заплащането 

ще трябва да се спазват както от националните дружества, така и от дружествата, които 

командироват работници. При възлагането на подизпълнители това може дори да 

включва правилата, предвидени във всякакви колективни трудови договори или 

арбитражни решения, независимо от това дали те са общоприложими и какъв е техният 

обхват и значение на национално равнище. Що се отнася до командированите чрез 

агенции за временна заетост работници, предложението гарантира равното им 

третиране по отношение на всички основни условия на труд и наемане на работа. 
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Комисията ли ще решава какво възнаграждение да заплащат дружествата на 

своите командировани работници? 

Не, това е въпрос, който е обект на свободно договаряне. Предложението на Комисията 

има за цел да се създадат равни условия на конкуренция между командироващите и 

местните дружества, за да се гарантира, че приложимите за местните дружества 

правила са приложими и за командироващите дружества. Това ще гарантира защита на 

работниците и лоялна конкуренция между предприятията. Различните дружества ще 

запазят възможността си да предлагат различни условия на труд и възнаграждение, при 

условие че техните условия са по-благоприятни от изискваните съгласно правилата на 

приемащата държава членка. Предложеното преразглеждане ще промени ли 

положението на държавите членки, които нямат система за обявяване на колективните 

трудови договори за общоприложими? Правилата, позволяващи на държавите членки, 

които нямат система за обявяване на колективните трудови договори за 

общоприложими, да се позовават на някои други колективни трудови договори или 

арбитражни решения (член 3, параграф 8), остават непроменени.  

Преразглеждането на Директивата за командироването на работници ще окаже ли 

въздействие върху командироването на работници/ предоставянето на услуги от 

трети държави? 

Доставчиците на услуги и работниците от трети държави се ползват с достъп до пазара 

на ЕС само когато в международно търговско споразумение е предвиден такъв достъп 

на взаимна основа. Когато доставчици на услуги от трети държави имат достъп до 

пазара на ЕС, за тях в общия случай се прилагат трудовоправните разпоредби на 

държавата членка, на чиято територия командироват работници. В преразгледаната 

Директива за командироването на работници ще се запази разпоредбата за това, че 

„предприятията, установени в държави, които не са членки, не трябва да бъдат 

третирани по-благоприятно, отколкото предприятия, установени в държава членка“ . 

Ето защо за дружества, установени в държава извън ЕС и командироващи работници на 

територията на държава членка, държавите членки трябва да прилагат поне същите 

изисквания, които се прилагат за дружества, командироващи работници от друга 

държава членка. 
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Реакция на ЕКП относно предложението на Европейската комисия за ревизиране на 

Директивата за командированите работници  

Предложената формулировка за възнаграждението е подобрена спрямо по-ранните 

проекти. И все пак, не е задоволителна предложената рестриктивна дефиниция за вида на 

признатия колективен трудов договор: изключваща повечето секторни колективни 

трудови договора (КТД) в част от страните (включително Италия и Германия), както и 

всички КТД на фирмено равнище.   

Според Лука Висентини, Генерален секретар на ЕКП: „Президентът Юнкер обеща равно 

заплащане за равен труд и го изпълни със съществени „вратички” спрямо обещаното. 

Ние оценяваме намеренията и усилията на Комисията, но предложеното не ни 

удовлетворява. Еднаквото заплащане никога не би било постигнато за много от 

командированите работници. На работниците и синдикатите ще им се налага да 

продължат да посещават съдилищата, за да признаят правата им.  

Според Лина Кар, Конфедерален секретар на ЕКП: „ЕКП и работодателите поискаха 

от Европейската комисия да забави публикуването, за да се проведат консултации със 

социалните партньори. Комисията не прие нашия съвет и резултатът е предложение, 

което изключва много работници. Това е пропусната възможност за получаване на 

еднакво отношение в Европа. Сега ще започнем лобиране в Европейския парламент, за 

да коригираме текста“.  

Ревизирането е много тясно и не включва следните елементи, чрез които да се спре 

експлоатацията на работниците: 

 Правото на колективно трудово договаряне за командированите работници; 

 Поемане на съвместна отговорност от основните предприемачи, заедно с техните 

под-доставчици, за зачитане параметрите и условията на заетостта. 

 ЕКП оценява това, че предложението на Комисията включва пълно и равноправно 

третиране на командированите работници, изпратени от агенции за временна работа,  както 

и че се съотнася продължителността на командироването към социално осигурителните 

разпоредби. Това ще коригира огромните проблеми при интерпретацията на настоящата 

Директива. Въпреки това, предложената максимална 24-месечна продължителност на 

командироването е прекалено дълга, тъй като средното времетраене е 4 месеца.  

Според Европейската комисия около 1.9 милиона работници са били командировани от 

една държава членка в друга през 2014 г.  

 

 

 

20 февруари 2016 г.: “Справедлив компромис”  на 

европейските лидери с британския премиер Дейвид 

Камерън – какви са последиците – поглед от България 

 

Интервю
60

 на Министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин относно 

пакета от реформи, предоставен на Великобритания за оставането й в ЕС: „В 

решението на съвета изрично се казва, че не се правят промени в договора от Лисабон, 

който е конституцията на ЕС, а тълкувание и доразвиване на законодателството. Това 

решение ще влезе в сила, само ако Великобритания реши да остане в ЕС. Ако не остане 

- решението отпада. То се занимава с четири сфери, по които английският премиер 

поиска специален статут за Великобритания като условие страната на остане в ЕС. 

Някои от тях важат само за Великобритания, други са за всички.  

Първо, взе се решение, че страните извън еврозоната не носят никакви финансови 

ангажименти за специфични решения в самата еврозона, примерно помощта за 

Гърция или Португалия. Второ, страните от еврозоната няма да могат да взимат 

решения, с които да задължават другите какво да правят. Тук основният спор бе дали 

                                                           
60Пълният текст на интервюто е достъпен ТУК.  

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-02-29&article=246366
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Великобритания и лондонското Сити трябва да подлежат на единните правила за 

банковия надзор в еврозоната. Реши се всяка страна извън еврозоната да се занимава 

сама с финансовия сектор и общи регулации да не могат да й бъдат наложени. Но 

когато нейните финансови институции могат да създадат системен риск за целия ЕС, 

тогава, ако искат да участват в този общ пазар, трябва да се включват и в правилата за 

банков надзор. Тези споразумения са добри за България.  

Втората тема, поставена от Камерън, бе за конкурентоспособността на малкия и 

средния бизнес. Прие се, че ще има намаляване на административното бреме върху 

фирмите в законодателството. 

Третата област бе т.нар. субсидиарност, по която Великобритания е много 

чувствителна. Те искат ЕС да не може да налага решения на всички, а страните членки 

да може да блокират негови решения. И сега има такива възможности в договора, но 

механизмът, с който националните парламенти могат да блокират законодателни 

решения на ЕС, не беше развит. Уточни се, че трябва да има 12-месечна консултация в 

националните парламенти за всеки регламент или директива и ако 55% от членовете 

във всички парламенти във всички европейски страни са против, може да се блокира 

решение на европейските институции.  

Най-чувствителни за България са решенията, свързани със социалните 

плащания. Едното е свързано с детските добавки - регламент 883, според който в 

момента, ако например българин работи във Великобритания и има деца, независимо 

къде живеят те, на него му се плаща добавка за тях - така, както се плаща на всеки 

англичанин. Прие се, че детските добавки ще се плащат в зависимост от страната, 

където живеят децата. Как точно ще се индексират, се прехвърля към промяна в 

регламента. Еврокомисията казва, че ще направи предложението си след референдума 

във Великобритания. Индексирането ще е само за новопристигащите след промяната на 

регламента. Заварените случаи ще останат да получават детски добавки без промяна до 

2020 г. След 2020 г. правилото ще важи за всички. Ако се приеме тази промяна, тя ще 

се разпростре върху всички страни членки на ЕС. Австрия например веднага реагира, 

че и там искат това да се случи, защото много пари излизат от страната, заради детски 

добавки. Но такава промяна може да се случи с квалифицирано мнозинство в 

Европейския парламент и националните държави.  

- Доколко е често срещано българи, работещи във Великобритания, да получават 

детски надбавки за децата си, които са в България? 

- Не е толкова масово за българите. Нямаме статистика, но и англичаните нямат. Във 

"Файненшъл таймс" прочетох, че спестените пари от детските добавки се очаква да са 

25 млн. паунда, което е нищо. При това ограничението ще важи за всички работещи 

чужденци - австрийци, германци, поляци... Това не е добро решение за България. Тук 

направихме компромис заедно със страните от Източна Европа, защото ако 

Великобритания излезе от ЕС, това съвсем ще влоши положението за българските 

работници там и ще ограничи още повече достъпа им до пазара на труда. Другият 

чувствителен въпрос са социалните придобивки за работещите. Във Великобритания 

социалната система е такава, че на работещите се предоставят много данъчни 

облекчения - за отглеждане на деца, за жилище, за транспорт. И, ако имаш висока 

заплата, ти удържат тези разходи от данъците, а ако имаш ниска заплата - ти доплащат 

към нея. Взе се решение да се ограничат тези придобивки за работещи чужденци в 

рамките на 4 години за всеки отделен случай- новоназначеният работник започва 

първата година от нулата - без никакви социални придобивки. И всяка година поетапно 

те се увеличават, като след 4-та година достигнат 100%, така, както е за англичаните. 
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Този принцип ще може всяка страна членка да прилага за работещи чужденци от ЕС, 

но при един много сложен механизъм- първо трябва да убеди ЕК и Съвета на ЕС, че е 

много застрашен вътрешният й пазар.  

Специално за Великобритания се прие, че ЕК вече е убедена в това. Но всяка друга 

страна, която реши да го наложи, ще трябва да мине през тази сложна процедура. 

Въвежда се и условието този механизъм да не може да се прилага по-дълго от 7 г. в 

дадена страна. Първоначално предложението на Камерън беше за 13 г. Ние от Източна 

Европа настоявахме да са не повече от 4 г. Това също не е добро решение за нас, 

защото ще засегне българите, които работят и допринасят за британската, а не за 

българската икономика. Така, на практика, Великобритания наказва работещите хора. 

Целият този механизъм по ограничаване на социалните придобивки, също като 

детските надбавки, ще стане с промяна на регламента. И той тепърва ще се договаря от 

страните членки, от Европарламента, който по принцип е доста скептично настроен 

към британските предложения. Така че, как точно ще стане - ще се реши в регламента. 

В тази промяна обаче аз не виждам много логика. На практика това затруднява 

свободното движение и ще създаде дъмпинг на заплатите -,нещо, от което самата 

Великобритания се оплаква. Защото, един чужденец, заради по-ниските му детски 

добавки ще бъде предпочетен пред англичанин. 

- След като се ограничава свободното движение на хора в EС, защо на промените не се 

гледа като нарушаване на договора за функциониране на ЕС? 

- Има много гласове за това. Ако тези ограничения влязат в сила, ще има заведени 

много дела в Европейския съд. 

- Имаше очаквания, че тези ограничения ще се прилагат само за граждани от новите 

членки на ЕС,- българи и румънци? 

- Не, няма такова нещо, ще важат абсолютно за всички европейски граждани, иначе са 

дискриминационни. 

- А поставя ли се условието да се доказват достатъчно средства за пребиваване в 

чуждата страна? 

- Напомня се, че за да отидеш в друга страна от ЕС, трябва да покажеш, че имаш 

достатъчно средства за себе си и за семейството си, за да живееш. А ако не- това пак е 

свързано със средства -,да си намериш работа. Но не можеш да имаш достъп до 

социалните им системи само заради това, че си отишъл в друга страна. В момента обаче 

не е така и тук имат основание англичаните да са недоволни. В момента има такива, не 

само българи, които отиват, плащат си осигуровките за 6 месеца като самонает 

строителен работник например, колкото да влязат в осигурителната система, след което 

не си търсят работа и получават някакви месечни суми. Това сега ще се ограничи и има 

основание да го направят, защото социалните системи са национални, те се плащат от 

данъкоплатците на съответната страна. 

- Ако референдумът във Великобритания през юни реши, че страната излиза от ЕС, 

тези техни искания няма ли все пак да се пренесат върху други държави? 

- Тогава това решение на Съвета на ЕС се анулира. Но специално за детските въпросът 

се постави и от други страни. Що се отнася за социалните придобивки, там има 

притеснения от самонаетите и командированите работници, с които сега се заобикаля 

законодателството. И това са теми, по които така или иначе се очакват промени в 

европейското законодателство. 

  


