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На фокус: 

30 ГОДИНИ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ: 

ВРЕМЕ ЗА ИЗБОР И НОВ СТАРТ НА СОЦИАЛНИЯ 

ДИАЛОГ 

Започналият през 1985 г. по инициатива на председателя на Комисията Жак Делор процес 

на социален диалог, известен като процесът Вал Душес, по името на крепостта в Белгия, 

където са подписани Римските договори и редица документи на ЕО, има за цел да 

ангажира европейските социалните партньори в процеса на изграждане на вътрешния 

пазар.  

Ефективният социален диалог е крайъгълен камък на европейския социален модел  и е 

включен в Договора за функциониране на Европейския съюз (чл. 152-155). Той е 

предпоставка за функционирането на социалната пазарна икономика на Европа и е от 

ключово значение за насърчаване на конкурентоспособността и справедливостта. Вече 

съществуват добре развити тристранни и двустранни структури, чиято работа дава 

осезаеми резултати, в това число редица споразумения, прилагани чрез законодателството 

на ЕС. 

• Европейският тристранен социален диалог между европейските институции и 

представителите на работодателите и на работниците се осъществява в рамките на 

тристранната среща на върха за растеж и заетост, създадена през март 2003 г., и включва 

също диалога по макроикономиката, заетостта, социалната закрила, образованието и 

обучението 

• Европейският двустранен социален диалог между европейските работодателски и 

синдикални организации се осъществява в рамките на междуотрасловите комитети за 

социален диалог и 43 секторни комитети за социален диалог, като последните обхващат 

повече от 75% от работната сила в Европа. 

През последните години обаче трудната социално-икономическа среда възпрепятства 

значително социалния диалог и постави националните системи на индустриални 

отношения под сериозен натиск. 30  години след задействането му механизмът на 

социалния диалог изглежда блокиран и неспособен да произведе резултатите, които преди 

това беше постигал. Някои обвиняват за това разширяването на ЕС,  което обедини страни 

с много неравномерно равнище на социален диалог и колективно договаряне, други 

обвиняват финансовата и икономическата криза. Не може да се отрече, че след 

разширяването е трудно да се организира ефективен социален диалог на европейско ниво. 

В някои страни социалният диалог е ефективен и представителен, но в други социалните 

партньори са загубили своята представителност и доверие.  

На европейско ниво различията между социалните партньори станаха явни, особено по 

отношение на причините за кризата  и отговорите на икономическата политика. Това 

доведе до намаляване на потенциала на социалния диалог да допринесе в максимална 

степен за разработването на политиката.   

Тъй като икономическо управление на ЕС беше засилено в началото на икономическата 

и финансовата криза, е необходима по-голяма роля за социалния диалог, за да допринесе 
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към националните програми за реформи и да съпътства осъществяването на реформите в 

държавите-членки.  

Затова Комисията се ангажира да работи в по-тясно сътрудничество със социалните 

партньори, за да се подобрят качеството и ефективността на социалния диалог на 

всички равнища, включително и националното, както и за да се намерят общи 

решения за основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. 

Заявката за ново начало на социалния диалог беше дадена още на първата среща на 

новата Европейска комисия със социалните партньори през ноември 2014 г., когато 

представителите на Европейската комисия  изразиха намерението на Комисията Юнкер да 

възроди и укрепи социалния диалог. Това намерение беше изразено пред Европейския 

парламент още в началото на дейността на новата Комисия през юли 2014 г. от Жан-Клод 

Юнкер, който обеща да бъде „шампион на социалната пазарна икономика”,  а  по-късно 

нарече себе си „президент на социалния диалог”.  

Съвместно изявление на заместник-председателя на ЕК Dombrovskis и комисар 

Thyssen на срещата с европейските социални партньори, Брюксел, 17 ноември 2014 

„Тази Комисия пое ангажимент за възраждане и засилване на диалога с нашите 

социални партньори. Социалният диалог на всички нива е необходимо условие за 

функционирането на социалната пазарна икономика на Европа и е от решаващо значение 

за насърчаване както на конкурентоспособността, така и на справедливостта. 

Днешните две конструктивни срещи с европейските синдикати и работодатели 

поставят началото на един нов начин на работа. Ние искаме по-значително участие на 

социалните партньори в управлението на ЕС, в съответствие със задълбочаването на 

ИПС и развитието на неговото социално измерение. Ето защо ние изслушваме мнението 

на социалните партньори относно икономическото положение преди стартирането на 

Европейския семестър 2015. 

Ние се нуждаем от експертизата и силната ангажираност на социалните партньори, 

за да се справим с предизвикателствата, пред които е изправена Европа. Очакваме 

тяхната повишена роля в структурните реформи, наред с тяхната установена роля в 

законодателния процес на ЕС, при пълно зачитане на тяхната автономност. 

Като ключова стъпка в развитието на този процес, ние днес се договорихме да 

организираме конференция на високо равнище през пролетта на 2015 г. с водещи 

представители на социалните партньори. Това събитие ще се проведе 30 години след 

лансирането на сътрудничеството с европейските социални партньори във Val Duchesse 

през 1985 г. Ще работим заедно за постигане на успех. ”  

 

Заместник-председателят на ЕК, отговарящ за еврото и социалния диалог, Valdis 

Dombrovskis, коментира след срещата: „За напредъка на европейския социален модел 

Комисията на Юнкер свързва икономическите и социалните политики.  Един добре 

функциониращ социален диалог е ключов компонент за успешното разработване и 

изпълнение на реформите, които са необходими за повишаване на 

конкурентоспособността на нашите икономики, както и за създаване на повече работни 

места. Надграждайки постиженията от миналото, ние сега трябва да работим за 

подобряване на качеството на социалния диалог на равнище ЕС.” 
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А Marianne Thyssen, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и 

трудовата мобилност, посочи: „Социалният диалог е предпоставка за добре 

функционираща социална пазарна икономика. На равнището на  ЕС бяха изградени добре 

развити структури, което доведе до много конкретни постижения. Искаме  да градим 

върху това, което е постигнато през последните десетилетия и да дадем нов импулс на 

социалния диалог. Имаме нужда от по-голямо участие на социалните партньори, за да 

се разработят адекватни отговори на основните предизвикателства, пред които сме 

изправени в Европа.” 

В Годишния обзор на растежа 2015 г. (IP/14/2235) Комисията се ангажира с по-добро 

включване на социалните партньори в процеса на Европейския семестър и това участие 

следва да се реализира както на европейско, така и на национално равнище. Комисията 

вече се застъпва категорично, че националните програми за реформи в съответствие с 

националните практики, трябва да се консултират с националните социални партньори. В 

новия процес за тази година Комисията ще обсъди анализа по страни, т. нар. Country 

Reports  директно както на равнище ЕС, така и с националните организации на социалните 

партньори. 

Социалните партньори и Комисията ще разгледат като част от „новия старт на социалния 

диалог” как по-доброто включване на социалните партньори на равнище ЕС и на 

национално равнище може да бъде допълнително подкрепено. Това ще включва 

използването на финансиране от ЕС, като Европейския социален фонд (European Social 

Fund), тъй като ще бъде обърнато специално внимание на укрепването на индустриалните 

отношения и социалния диалог на национално равнище и засилване на влиянието на 

резултатите от социалния диалог на европейско равнище върху националното равнище. 

Като част от „новия старт на социалния диалог” Комисията и социалните партньори ще 

проучат дали и как социалните партньори биха могли да участват в по-нататъшни 

инициативи за справяне с ключовите предизвикателства, пред които е изправена Европа 

като единния цифров пазар, Енергийния съюз, индустриалната политика, миграцията, 

транспортните политики, правосъдието и човешките права и търговската политика. 

„Новото начало на социалния диалог” е повод  да се обърне внимание на връзката между 

Програмата за по-добро регулиране на Комисията и изпълнението на споразуменията 

между социалните партньори с помощта на правото на ЕС, при пълно зачитане на 

автономията на социалните партньори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ: ЗАЕДНО КЪМ НОВО 

НАЧАЛО НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ 

 

Европейската комисия организира  на 5 март 2015 г. Конференция на високо равнище в 

Брюксел
1
, в която участваха ръководители на национални и европейски организации на 

работодателите и работниците, членове на Европейския парламент и представители на 

Латвийското председателство на Съвета на ЕС. 

Конференцията, озаглавена „Ново начало за социалния диалог“, е важна стъпка напред 

към укрепването и задълбочаването на диалога с широк кръг от представители на 

социалните партньори. Целта на срещата беше да се потърсят отговори на 

икономическите и социалните предизвикателства, пред които е изправена Европа, както е 

определено в политическите насоки и работната програма на новата Европейска комисия. 

Конференцията събра повече от 400 участници, които имаха за цел да дискутират 

какъв трябва да бъде приносът на социалния диалог в шест конкретни области
2
: 

- подобряване на участието на социалните партньори в европейския семестър; 

- укрепване на индустриалните отношения и изграждането на капацитет на 

национално равнище; 

- макроикономическата стратегия на ЕС и необходимостта от инвестиции в растежа 

и качествените работни места;  

- социалният диалог и по-доброто регулиране;  

-  използване на пълния потенциал на единния цифров пазар;  

- потребността от умения, образование и обучение в условията на променяща се 

работна среда. 

Заместник-председателят на ЕК, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис 

Домбровскис заяви: „Тази конференция на високо равнище е първата от редица стъпки, 

с които Комисията ще потвърди ангажимента си за взаимодействие с организациите 

на работодателите и работниците при разработването на политиките, които засягат 

всички нас. Това става все по-важно, особено като се има предвид мандатът на 

Комисията в рамките на икономическото управление на ЕС, както и 

предизвикателството за трайно възстановяване на европейската икономика по един 

устойчив и справедлив начин.” 

Според Комисаря по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност 

Мариан Тейсен: „Икономическите и социалните предизвикателства на днешния ден 

изискват интензивен социален диалог както на европейско, така и на национално ниво. 

Когато социалният диалог е силен, икономиките са по-конкурентоспособни и социално 

устойчиви. Участието на социалните партньори в разработването и прилагането на 

политиките е от ключово значение за укрепване на конкурентоспособността и 

                                                 
1
 Повече подробности за конференцията: http://ec.europa.eu/social/socialdialogue2015 

 
2
 Презентациите на конференцията можете да намерите тук: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1028&moreDocuments=yes&tableName=event

s&typeId=92 

  

 

http://ec.europa.eu/social/socialdialogue2015
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1028&moreDocuments=yes&tableName=events&typeId=92
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1028&moreDocuments=yes&tableName=events&typeId=92


 

 

7 

справедливостта и е предпоставка за функционирането на социалната пазарна 

икономика на Европа.” 

Европейските синдикати изразиха своята готовност да дадат нов старт на социалния 

диалог. „Социалният диалог се нуждае от нов страт”, заяви Бернадет Сегол. Необходими 

са по-конкретни резултати и по-добра реализация на европейско ниво.  В същото време, 

националният социален диалог трябва да бъде възстановен от вредата, нанесена му  от 

„структурната реформа” и другите политики на европейско и национално ниво, приети 

след начаото на кризата. ЕКП призова за:   

 Възраждане на социалния диалог на всички равнища (национално и европейско 

равнище, между синдикатите и работодателите, както и между националните 

правителства и европейскиете институции);   

 По-добро включване на социалните партньори в икономическото управление на ЕС  

и в политиките на ЕС, които оказват пряко или косвено влияние върху заетостта и 

пазарите на труда,условията на труд и жизненото равнище;     

 Европейската комисия да подкрепи и насърчи автономния социален диалог на 

национално и европейско равнище  с оглед създаването на качествени работни места и 

растеж.  

„Диалогът  не е просто да си говорим. Той означава постигане на споразумения и 

действия за тяхната реализация, посочи Бернадет Сегол, необходимо е да има ясен 

ангажимент от страна на бизнеса и институциите на ЕС за качествени работни места 

и за положителни социален и икономически ефект от политиките на ЕС. Надявам се, 

настоящата конференция  е сигнал, че Европейската комисия разбира потребността от 

нов, по-справедлив подход. ЕКП е готова и желае да даде нов старт на социалния диалог. 

Социалният диалог е неразделна част от Европейския социален модел и европейската 

демокрация. Добрите инустриални отношения и конструктивните взаимоотношения 

между синдикатите и работодателите допринасят за конкурентоспособността на най- 

успешните икономики в Европа.” 

Встъпление на Вице-президента Dombrovskis  

Тази Европейската комисия още от самото начало даде ясно да се разбере, че разглежда 

ефективния социален диалог като неразделна част от новия дневен ред за Европа. 

Днешната Конференция е първата стъпка към даване на нов тласък на социалния диалог. 

Безпрецедентно е участието в тази конференция не само на много представители от 

Брюксел, но и на много от тези, които работят в организациите в държавите-членки.  

Защо говорим за „ново начало” на социалния диалог? Социалният диалог е ключов 

елемент на нашата социална пазарна икономика. Той подобрява разработването  на 

политиките, като пренася решенията по-близо до тези, които са пряко засегнати и които 

най-добре могат да оценят вариантите на политика. И това създава ангажираност към тези 

решения и по този начин насърчава по-сплотено общество. На европейско равнище, 

социалният диалог изигра важна роля в изграждането на единния пазар. Съгласно 

Договора за ЕС, социалните партньори пряко участват във формирането на политиките на 

ЕС по заетостта и социалните политики.  
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Социалните партньори на ЕС сключват споразумения и приемат съвместни текстове на 

междуотраслово и секторно ниво. Сега имаме 43 секторни комитети за социален диалог, 

които представляват 75% от работната сила в ЕС. Налице е обаче чувството, че в момента 

социалният диалог не използва пълния си потенциал нито на равнище ЕС, нито в някои 

държави-членки. Каквито и да са причините за това състояние на нещата, аз съм по-

заинтересован от това да гледаме напред и да търсим начини да се коригира това 

състояние и да го подобрим. 

Ние изпитваме последиците на най-голямата икономическа и финансова криза в ЕС в 

следвоенния период и се нуждаем от пълното участие на социалните партньори в 

намирането на нов, устойчив модел на растеж. В Европейската рамка за икономическо 

управление виждам възможност за принос на социалния диалог за по-ефективното 

прилагане на Европейския семестър и Стратегията Европа 2020. Виждам ролята на 

Комисията в улесняване, доколкото е възможно, за по-добре функциониращ социален 

диалог, който подкрепя или дори е двигател на промените, които в момента са 

необходими в много страни. Растеж, конкурентоспособност, заетост и социални въпроси 

са в основата на дневния ред на ЕС. 

Кризата силно засегна икономически постижения на Европа и генерира високи нива на 

безработицата, особено сред младите хора, както и продължително безработните лица. 

Това подхрани социалните неравенства между държавите-членки. Най-накрая  виждаме 

възстановяване, но с много различия по страни. В много държави-членки нивата на 

заетост отпреди кризата все още са много далеч. Кризата промени също  и начина, по 

който ние възприемаме националните политики и директния ефект, който те имат върху 

други държави-членки. Имаме споделена отговорност за осигуряване на трайно и 

балансирано икономическо възстановяване, което не оставя най-уязвимите  извън борда. 

Краят на острата фаза на кризата не е причина да бъдат намалени политическите усилия - 

със сигурност не и когато безработицата е все още на много високи нива. По-високите 

доходи, благосъстоянието и създаването на качествени работни места може да бъде 

постигнато само чрез повишаване на производителността и конкурентоспособността на 

икономиката. Страните, които успяха да възстановят конкурентоспособността в 

последните няколко години, са днес сред най-бързо развиващите се икономики в Европа и 

отново създават работни места. На равнището на ЕС, приоритетите на политиката на 

Комисията се съдържат  в политическото слово на президента Юнкер / 15/4561. Ние 

искаме да се съсредоточим върху областите, в които Европейският съюз е в състояние да 

постигне реална промяна. Предложихме нов подход за растеж и работни места в 

Годишния обзор на растежа. Този подход се основава на три стълба: Първо, 

мобилизиране на повече публични и частни инвестиции. Ние вече пуснахме в  действие 

амбициозен инвестиционен план на ЕС за мобилизиране на 315 милиарда евро в нови 

инвестиции през следващите три години. Той има потенциала да добави повече от един 

милион нови работни места през следващите три години; 

Второ, решително прилагане на структурни реформи, за да се повиши 

конкурентоспособността на нашите икономики, откриване на възможности за нови 

работни места и подкрепа за по-справедливо общество;  
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Трето, фискалната отговорност. Добрата новина е, че тежката криза във фискалната 

политика е зад гърба ни. Съвкупният държавен дефицит в еврозоната ще намалее от 2.6% 

от БВП през миналата година до 2.2% през тази година и това е благодарение на по-висок 

растеж, а не толкова на допълнително фискално усилие. В същото време, дефицитът и 

нивата на дълга все още са твърде високи в някои страни. Ние вярваме, че социалните 

партньори имат ключова роля да ни помогнат да изпълним тези политически приоритети. 

Ние знаем, че институциите на ЕС или националните правителства не могат да действат в 

изолация. Ние днес ще обсъдим в отделните семинари редица области, където виждаме 

реален потенциал за изграждане на нов подход за по-ефективен социален диалог. Ние ще 

разгледаме вашето участие в разработването и прилагането на политики на равнище ЕС и 

на национално равнище. Ще разгледаме как най-добре да се укрепят индустриалните 

отношения в държавите-членки. Въпреки че процесът е важен, съдържанието би следвало 

да е това, което е най-същественото. Ето защо ние ще обсъдим как най-добре да се засили 

вашият принос към основните приоритети на политиката на ЕС: необходимостта да се 

инвестира в растеж и качествени работни места, преодоляването на предизвикателствата 

на цифровизацията на нашите икономики и намирането на начини за по-добро 

съответствие на уменията и образованието на нашата работна сила в променящата се 

работна среда. Днешните дискусии следва да насърчат обновеното сътрудничество между 

социалните партньори и Европейската комисия, което води до осезаеми подобрения за 

нашите европейски предприятия, работниците и гражданите. 

Встъпление на Martin Schulz, председател на Европейския парламент 

Както може би знаете, Европейският парламент от много години призова за по-голямо 

участие на социалните партньори в икономическото управление и във всички структурни 

реформи. Ако кризата ни е научила на нещо, то е, че вече не можем да си представим 

европейската икономика като състояща се от черни кутии, от отделни национални 

икономики - нашите икономики са тясно преплетени. Каквото се случва в една страна 

оказва влияние върху другите страни. Тъй като предизвикателството е европейско, нашето 

решение също трябва да е европейско. Затова е ясно, че трябва да координираме по-добре 

нашите икономически политики. Но ако искаме да осигурим социална пазарна икономика 

в Европа, се нуждаем и от социалния диалог на европейско ниво и ние трябва да включим 

социалните партньори в европейското икономическо управление. Въпросът е, разбира се, 

как да се постигне това на практика: от една страна, ние сме изправени пред различни 

национални модели на пазара на труда. В някои страни голямо значение се отдава на 

социалния диалог и социалните партньори. В други не толкова. 

В някои страни социалните партньори имат квази-законодателни правомощия. 

Структурните реформи не могат дори да бъдат реализирани, ако социалните партньори не 

участват или не са съгласни. Ако вземем например, Специфичните за страните препоръки, 

някои правителства не могат да решат всичко сами по някои структурни реформи, 

например: повишаване на възрастта за пенсиониране или промяна на механизмите за 

индексиране на заплатите. В други случаи зрял социален диалог дори не съществува. Това 

има много практически последици за икономическото управление. Друг въпрос е 

автономията на социалните партньори. Например, може ли социалните партньори, 

организирани на равнището на ЕС, да ангажират социалните партньори на национално 

равнище със структурните реформи? 

 

 

 



 

 

10 

Европейският парламент е много ясен със своите цели. Ние вярваме, че всички реформи 

на трудовия пазар трябва да се основават на по-добра координация на социалния диалог. 

Ние също искаме да видим социалните партньори, участващи в изпълнението и 

мониторинга на Европейския семестър, Стратегията Европа 2020 и процеса на нейното 

управление. Тристранните социални срещи на върха, които се провеждат преди пролетния 

и есенния Европейския съвет предоставят чудесна възможност социалният диалог да се 

превърне в реалност на равнище ЕС. Ролята на тези срещи на високо равнище следва да 

бъде укрепена и тяхната връзка със следващите Европейски съвети да бъде подобрена. 

Убеден съм, че всеки има полза от силни и равнопоставени социални партньори, че 

социалният диалог е от съществено значение, за да направим реформите възможни, 

устойчиви и ефективни. Много съм притеснен за пукнатините, които започват да се 

появяват в нашия европейски социален модел. Финансовата криза постави работниците и 

правата на работниците в много страни под силен натиск вследствие от едностранните 

мерки за строги икономии. И, поради това, икономическите свободи, развихрили се във 

вътрешния пазар, заплашват да подкопаят социалните права, регламентирани на 

национално ниво. Един пример за това е правото на стачка. Все повече се поставя под 

въпрос. Също така, чрез въвеждането на елемент на пропорционалност в решенията на 

Съда на Европейския съюз. Очевидно, ние не искаме на вътрешния пазар да се 

злоупотребява с надпреварата към дъното. Това наистина е избор между справедливите 

условия на труд, качествените работни места и производителния труд и конкуренцията, 

основана на социален дъмпинг и дъмпинг на заплатите, което ще се отрази зле на всички 

ни. 

Нашите скандинавски страни-членки показват, че не е задължително реформите да водят 

до по-строги мерки срещу социалната система. Северните страни показват, че една силна 

и конкурентоспособна икономика е съвместима със социалното сближаване. Те знаят, че 

инвестирането в хората означава инвестиране в бъдещето ни. Защото в един глобализиран 

свят, човешкото познание и човешките умения са ключови фактори за просперитет и 

успех. Някои искат да ни убедят, че нашият европейски социален модел е причина за 

кризата. Но той не е. Нашият европейски социален модел е част от решението. И ние 

имаме всички основания да се гордеем с него и да го защитаваме. След края на Втората 

световна война ние постигнахме нещо уникално в Европа: границите бяха отворени, 

регионите, потънали в руини станаха най-богатия вътрешния пазар в света. Европа 

навлезе в ера на стабилен просперитет, мир и свобода, благодарение на европейската 

интеграция, но не на последно място, защото ние, европейците, успяхме да разработим 

уникален социален модел. 

Широкият политически консенсус, че държавата трябва да създаде рамка за икономиката 

роди идеята за социалната държава. Пропастта между бедни и богати намаля, а по-

голямата равнопоставеност в резултат на това разсея опасенията за възраждане на 

екстремизма. Европейският модел на благосъстоянието стана преграда срещу връщането 

към ужасите на миналото. Дори и днес, достъпът до образование, здравеопазване, 

прогресивното облагане, съвместното вземане на решения от работниците, пенсиите и 

осигуряването за безработица са фундаментални идеи за социална справедливост. Но, 

както следвоенното поколение християндемократи от Аденауер до де Гаспери, от де Гол 

до Шуман разбраха, че те са и най-добрите средства за стабилизиране на демокрацията, 

най-добрите средства за тяхната защита срещу политическия екстремизъм и отляво, и 

отдясно. Именно поради тази причина, фактът, че днес хората говорят за пореден път за 

"загубено поколение" в Европа, трябва да ни накара да си вземем бележка. 
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В Гърция и Испания всеки втори млад човек е безработен. Много повече са в капана на 

една спирала на неплатените стажове и краткосрочните договори. Тези млади хора плащат 

с техните шансове за живот за криза, която те не са причинили. Не е честно. Социалната 

основа на нашето общество е в опасност да бъде засегната. И с нея доверието, че нашите 

демокрации са изградени на принципите за честност и справедливост, убеждението, че с 

упорита работа и добро образование можете да постигнете всичко. Тревожи ме дълбоко, 

че хората са подбудени да се мразят един друг, да играят един срещу друг, въпреки че 

всички те са, всички ние сме, жертви на финансовата криза. Демоните на миналото 

издигат отново своите грозни глави, демони, които са причинили само страдание на 

народите на Европа. Отбелязвам с тревога, че ксенофобията печели почва отново, че 

популистки политици използват евтини лозунги да възбудят общественото мнение. 

Показвайки ясна визия, следвоенното поколение се зае със задачата да създаде социална 

държава, с цел да се гарантира социалният мир и стабилизирането на младите 

демокрации. Ние, като техни наследници, трябва да се грижим да не се унищожи това 

велико европейско постижение. Докато социалната политика е преди всичко отговорност 

на националните правителства, аз вярвам, че Европейският съюз може и трябва да играе 

важна роля в превръщането в реалност на социалното измерение на ИПС и че социалните 

партньори ще имат централна роля в този процес. ЕС трябва да покаже, че се грижи за 

своите граждани и да реализира своето обещание за мир, просперитет и прогрес .. 

Встъпление на Markus Beyrer, Генерален директор на BUSINESSEUROPE 

Ние в BUSINESSEUROPE, вярваме, че социалният диалог има важна роля в 

подпомагането за излизане на Европа от кризата. От самото начало на европейския 

социален диалог през 1990 г., ние сме ангажиран социален партньор и знаем от личен 

опит, че Европейският социален диалог може да се отрази по-добре както на компаниите, 

така и на работниците и служителите  от законодателни инициативи. 

И ние знаем също от опит, че Европейският социален диалог позволява да се изгради 

общо разбиране и взаимно доверие, които са основни предпоставки за модернизиране на 

европейските пазари на труда. Това е ясно показано в повече от 10 съвместни изявления 

по въпроси от общ интерес за работодателите и работниците в цяла Европа през 

последните 20 години. В навечерието на тази Конференция казахме много ясно, че в един 

Европейски съюз, който остава засегнат от устойчиво висока безработица, поради 

недостатъчен растеж, дължащ се на липсата на конкурентоспособност, европейските 

институции, заедно с европейските и националните социални партньори трябва да се 

ангажират с "партньорство за реформи". 

Когато Европейският социален диалог се създаваше, големият проект за Европа беше да 

се създаде единен пазар. Европейският социален диалог след това допринесе за 

оформянето на социалното измерение на този развиващ се единен пазар и да се определят 

европейски стандарти за условията на труд, които станаха компетентност на ЕС. Към края 

на 20-ти век, европейските социални партньори участваха в създаването на паричен съюз, 

като развиха по-автономен диалог, успоредно с координирането на националните 

политики по заетостта. Днес предизвикателството е да се изгради по-конкурентоспособен 

Европейския съюз, за да се преборим с безработицата и да спасим нашия социален модел. 
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Европейският социален диалог трябва да се развива, за да отговори на това 

предизвикателство, като се вземат предвид различните икономически и социални 

ситуации в рамките на разширения Европейски съюз. 

Ролята на социалните партньори в процеса на координация на Европейския семестър беше 

в основата на нашите дискусии по време на подготовката за тази Конференция на високо 

равнище. Механизмите за управление са полезни, само ако сме в състояние да се 

споразумеем за общо разбиране за посоката. И в системите на ЕС, в които Комисията има 

право на инициатива, това общо разбиране за посоката в голяма степен зависи от 

политическото ръководство на Европейската комисия. 

Това ме навежда на следния въпрос: Кои са основните въпроси, по които институциите на 

ЕС и социалните партньори трябва да съсредоточат вниманието си? За 

BUSINESSEUROPE, ключовите предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени от 

социалните партньори на всички равнища в следващите години са много ясни. 

Социалните проблеми на Европа се коренят в загубата на конкурентоспособност. Затова 

основното предизвикателство е да се подобри конкурентоспособността ни. И като правим 

това,  не означава, че правим подарък на фирмите. Това е задължително, ако искаме да 

засилим растежа и заетостта. Как може социалният диалог на европейско и национално 

ниво най-добре да допринесе за това? 

Като направим критична оценка на това как съществуващите на трудовия пазар 

институции, политики и регулации функционират и чрез адаптирането им, за да бъдат 

премахнати пречките пред растежа и създаването на работни места. Ако ние не сме в 

състояние да направим това, ние няма да възстановим европейския социален модел. 

Изходните точки на държавите-членки се различават и няма един универсален подход за 

модернизиране на различните национални социални системи. В страните, които са най-

силно засегнати от кризата, непосредствена грижа е да се сложи край на срамния 

парадокс, на едновременно съществуване на постоянно високо ниво на безработица и 

незаети работни места, чрез ефективни реформи на пазара на труда. В страните, които по-

бързо се възстановиха, недостигът на работна ръка и демографските промени започват да 

оказват влияние върху растежа. Следователно, необходими са мерки, за да се развият, да 

се задържат и да се привлекат таланти. Това означава по-добро интегриране на 

безработните, търсене в съществуващия резерв на труд чрез повишаване на възрастта за 

пенсиониране, насърчаване на неактивните хора да се включат в пазара на труда и 

поддържане на балансиран подход към миграцията. 

Необходимо е спешно да се постигне напредък по отношение на всички тези въпроси, ако 

искаме една просперираща и успешна Европа. BUSINESSEUROPE има много ясна визия 

за бъдещето на социална Европа. Нашите проблеми не се дължат на дефицит на социална 

политика, а на липсата на конкурентоспособност. Необходими са смели решения. 

Постигнат е напредък в изпълнението на реформите на трудовия пазар, но той остава 

много неравномерен и някои страни все още имат да извървят дълъг път. За да се избегнат 

недоразумения, нека да е ясно: програмата за реформи, за която настояваме, не е за 

орязване на реалната защита. Тя е свързана с осигуряването на повече възможности за 

предприятията и работниците, с цел засилване на икономическата основа на нашия 

социален модел. Много от темите, които ще бъдат обсъдени днес, са от съществено 

значение за успеха на Европа: необходимостта да се осигури по-добър климат за 

инвестиции, необходимостта от постигане на прогрес в по-доброто регулиране, 

цифровизацията на нашите икономики. 

 



 

 

13 

За да има силен социален диалог, социалните партньори трябва да решават реалните 

проблеми и да се ангажират отговорно от името на по-голямата част от работодателите и 

работниците в цяла Европа, които искат да изградят заедно една по-добра Европа. 

Ръководството на Европейската комисия е от съществено значение за постигане на обща 

визия (между публичните власти и социалните партньори)  по отношение на въпроса 

накъде трябва да върви  Европа. Привилегированата позиция на социалните партньори 

показва, че социалният диалог е в ДНК-то на Европа. Но в края на деня, от нас зависи, 

социалните партньори да използваме шанса, който ни е даден, като допринесем за 

решения, които ще направят Европа по-силен актьор в глобалната икономика. 

Президентът на СЕЕР в своето встъпително слово подчерта: 

Днес, ние сме тук, за да подкрепим реализацията на желанието на президента Юнкер да 

бъде "президент на социалния диалог" и да обсъдим нова перспектива за социалния 

диалог. Тя се превърна в необходимост: индустриалните отношения в Европа днес са 

толкова сложни, колкото и политиките на европейско равнище, тъй като Европейският 

съюз се разви от 10 държави-членки през 1985 до 28 в днешно време. "Единство в 

многообразието", мотото на ЕС от 2000 година, сега е отразено и в много различни форми 

на социален диалог на национално, регионално и местно равнище. Ето защо реалното 

конкурентното предимство на днешното събитие е присъствието на толкова много лидери 

на национални синдикални и работодателски организации: участието на националните 

социални партньори в оформянето на политическите решения на Европа е предварително 

условие за тяхната легитимност. За работодателите от публичните услуги социалният 

диалог не е самоцел. Той е най-добрият начин да върне растежа обратно в Европа. 

Обществените услуги имат дълга традиция в социалния диалог, но не се срамуваме да 

кажем, че много неща трябва да се променят. Като работодатели можем да бъдем 

самокритични: ние знаем, че можем да направим повече за подобряване на ефективността 

и ефикасността на публичните услуги.  

Работата на конференцията протече в шест семинара,  дискусиите на които са 

представени накратко по-долу. 

Семинар A: Подобряване на участието на социалните партньори в Европейския 

семестър  

Комисията насърчава по-голямо участие на социалните партньори в разработването и 

прилагането на политики, одобрени на европейско и на национално равнище. По-доброто 

участие на социалните партньори на равнище ЕС и на национално равнище е от решаващо 

значение не само за справяне с икономическите и социални предизвикателства, пред 

които е изправена Европа; то също така ще помогне за укрепване на националната 

ангажираност и отговорност.  

Заместник-председателят Домбровскис: Годишният обзор на растежа 2015 очертава 

приоритетите на семестър за растеж и създаване на работни места: насърчаване на 

инвестициите, структурни реформи и фискална отговорност. Няма начин да се постигне 

това без участието на социалните партньори на европейско и национално ниво. Комисията 

вече консултира социалните партньори, но още може да се направи на европейско и 

национално равнище. За да се даде възможност за това, тази година Комисията публикува 

докладите на отделните държави по-рано, отколкото в миналото. 
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Според работодателите: 

Необходими са още подобрения в участие на социалните партньори в Европейския 

семестър, за да се увеличи ангажираността със структурните реформи за 

конкурентоспособност, особено за малките и средните предприятия; 

Задълбочаването на Икономическия и паричен съюз е много чувствителен въпрос в 

балансирането на националната автономия на социалните партньори с дискусиите на ниво 

ЕС, в частност по отношение на заплатите.  

Настоящият модел на макроикономическо управление трябва да се подобри, без 

прехвърляне на нови компетенции на ЕС. Европейският семестър трябва да дава 

възможност за сериозен диалог между ЕС и националното равнище относно 

съгласуваността на реформите. Необходими са доверие и воля да се поеме отговорност за 

силно социално партньорство;  

Работодателите се противопоставят на надпреварата към дъното (конкуренция чрез 

намаляване на стандартите), но понякога са необходими болезнени реформи, за да се даде 

на фирмите необходимата гъвкавост, за да се конкурират. ЕС трябва да бъде готов да чуе 

социалните партньори и да коригира своите политики след консултации с тях. 

Според синдикатите 

Сегашният начин на участие на социалните партньори няма ефективно влияние. 

Консултациите трябва да зачитат автономността и позициите на всички страни;  

Ролята на синдикатите не е да прилагат политиките на Комисията. Преди това е 

необходима истинска дискусия и съгласие по целите. Европейският социален диалог е 

полезен, само ако дава резултати, които имат значение по места, а не просто да се 

произвежда повече хартия.  

Участието на социалните партньори в Европейския семестър е недостатъчно в някои 

държави-членки. Много кратките срокове за реакция са повод за загриженост. 

Важно е да се включат социалните партньори в подготовката на Националните програми 

за реформи. Специфичните за страните препоръки трябва също да бъдат консултирани със 

социалните партньори. Задълбочаването на Икономическия и паричен съюз трябва да 

върви ръка за ръка с укрепването на неговото социално измерение и с целите на 

Стратегията Европа 2020. 

Дискусия  

Сред необходимите условия за по-тясно участие на социалните партньори бяха посочени  

капацитетът на организациите на социалните партньори да допринесат за европейския 

семестър, който буди сериозна загриженост и който трябва да бъде разгледан от 

Комисията. Това важи особено за малките и средните предприятия и социалните 

партньори от държавите-членки в Източна и Южна Европа, както и за някои 

икономически сектори, в които липсват организации на работодателите (промишленост, 

обществени услуги). 

Социалните партньори подчертаха ясно разграничението между актьорите в по-широкото 

гражданското общество и социалните партньори. Последните водят автономно 

двустранно договаряне за определяне на заплатите и условията на труд.  
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Процесът на консултации относно Европейския семестър не трябва да смесва гражданския 

диалог и социалния диалог и следва да бъде организиран, съгласно принципите, 

договорени в съвместната Декларация на европейските социални партньори за участие в 

европейското икономическо управление. 

Натискът на времето, в което социалните партньори трябва да дадат своя принос към 

Семестъра се споменава като фактор, затрудняващ тяхното реално участие. Кратките 

срокове трансформират консултации в чиста формалност без въздействие. По-ранното 

публикуване на доклади за страните от Комисията тази година беше приветствано и ще 

осигури повече време за консултации със социалните партньори на национално равнище. 

По отношение на обхвата и фокуса на Специфичните за всяка страна препоръки 

работодателите подчертаха необходимостта от амбициозни препоръки, които се 

фокусират върху конкурентоспособността, докато синдикатите подчертаха, че 

състоянието на националния социален диалог следва също да бъде оценено и подложено 

на критика на равнище ЕС, ако е необходимо. И двете страни подчертаха потребността  от 

реален политически диалог с Комисията по широк кръг от въпроси извън условията на 

труд, включително инвестициите, енергетиката, промишлеността и други секторни 

политики, тъй като диалогът по тези проблеми не беше задоволителен в близкото минало. 

Семинар B: Укрепване индустриалните отношения и изграждането на капацитет на 

национално равнище  

Индустриалните отношения бяха засегнати от кризата и трябва да бъдат засилени в 

няколко държави-членки, тъй като те са предпоставка за ефективен социален диалог. 

Особено внимание следва да се обърне на осигуряването на подходящи ресурси и 

подкрепа на дейностите за изграждане на капацитет, включително чрез използването на 

средствата от фондовете на ЕС.  

Комисар Thyssen подчерта важността на добре функциониращия социален диалог и 

ефективните индустриалните отношения. Капацитетът на националните социални 

партньори е от съществено значение за европейските организации на социалните 

партньори и е ключов компонент на ефективното прилагане на европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ESIF). 

Според работодателите: социалният диалог има потенциала да бъде в основата на 

взаимното разбирателство, което е предпоставка за създаване на богатството на повече и 

по-добри работни места. На споразуменията на социалните партньори следва да се даде 

предпочитание. Социалните партньори трябва да са насочени към подобряване на 

образованието / професионалната квалификация, конкурентоспособността на компаниите  

и борбата с дългосрочната безработица 

Според синдикатите 

 Активното съдействие и насърчаване на автономния социален диалог на национално, 

секторно и на европейско ниво от институциите на ЕС е крайно необходимо. В 

допълнение, очаква се по-активно участие на социалните партньори в икономическото 

управление на ЕС и в политиките на ЕС. Подкрепя се идеята за мониторинг и оценка на 

социалния диалог и неговото качество в държавите-членки. Социалните партньори трябва 

да се разглеждат като актив и да бъдат консултирани както на секторно европейско, така и 

на национално равнище по структуриран начин. Важно е да се свържат растежът на 

заплатите и производителността, както и да има утвърдени организации на 

работодателите и  работниците и служителите. 
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Дискусия:  

Крайно необходима е подкрепа за социалния диалог, по-специално на секторно ниво 

Значението на социалния диалог беше подчертано от всички участници. Секторният  

социален диалог играе ключова роля в управлението на специфичните предизвикателства 

в даден сектор. Подкрепата на Комисията за секторния социален диалог е добре дошла и 

трябва да бъде засилена. Но, като се има предвид настоящият брой на 43 секторни 

комисии за социален диалог (SSDC) и ограниченият бюджет на Комисията от 35 милиона 

€/ годишно за социален диалог, повече усилия трябва да бъдат направени, за да се повиши 

ефективността. В допълнение, следва да се разгледа, дали броят на SSDC трябва 

непрекъснато да се увеличава. 

Връзката/ сътрудничеството между националния и европейския социален диалог трябва да 

бъдат засилени.  

Необходимо е насърчаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и повечето 

и по-добри работни места. Що се отнася до въпроса за конкурентоспособността, 

дискусията беше фокусирана върху въпроса за устойчивостта на конкурентоспособността. 

Комисията напълно подкрепя идеята за устойчива конкурентоспособност. Като се вземат 

предвид Специфичните за всяка страна препоръки (CSR) по-голямо значение трябва да се 

даде на растежа и повече и по-добри (качествени) работни места. 

Социалните партньори подчертаха значението на намаляването на бюрокрацията, 

постигане на по-добра среда за малките и средните предприятия и осигуряване на 

достъпни цени за енергията. В допълнение, социалният дъмпинг трябва да се избягва. 

Необходимо е да се развива капацитетът за социален диалог на национално равнище. 

Накрая, дискусията се фокусира върху многообразието на организациите на 

работодателите и на работниците и служителите в Европа. По отношение на 

представителността, социалните партньори са изправени пред трудности в някои 

държави-членки, по-специално след разширяването през 2004 г. и 2007 г. Това се отнася и 

за страните кандидатки. 

Правителствата на държавите-членки и държавите-кандидатки следва да предоставят 

подходяща подкрепа за изграждане на капацитет на социалните партньори, за да се 

гарантират подходящи структури. Ключова предпоставка е, че държавите-членки 

използват част от тяхната помощ за техническо съдействие, предвидена от европейските 

Структурни и инвестиционни фондове (ESIF), за да се гарантира, че партньорите, по-

специално социалните партньори притежават необходимия капацитет. В допълнение, 

Комисията трябва да обърне повече внимание на въпроса за представителността на  

социалните партньори при преговорите с държавите-кандидатки. 

Семинар C: Макроикономическата стратегията на ЕС и необходимостта от 

инвестиции в растежа и качествените работни места.  

Макроикономическа стратегия на Комисията се основава на фискалната отговорност, 

структурните реформи и инвестициите. Европа е изправена пред огромна пропаст в 

инвестициите и се нуждае от жизнеспособни проекти, за да се вдигне икономическият 

растеж и да се отворят повече възможности за работа. Инвестиционният план на 

Комисията за Европа ще насочи финансиране за надеждни проекти, с реална добавена 

стойност за европейската социална пазарна икономика. Социалните партньори и 

Комисията обсъждат как да се извлече най-доброто от инвестиционния план за Европа по 

отношение на растежа и създаването на работни места. 

 



 

 

17 

Встъпителни бележки от комисар Московиси. Комисар Московиси представи целите, 

календара и действията по Инвестиционния план. Той подчерта, че, за да се направи този 

план успешен за растежа и създаването на работни места, ще бъде необходимо да се 

идентифицират възможностите за растеж и създаване на работни места, чрез насочване, 

канализиране и извличане на максимална полза от инвестициите. В тази връзка, активната 

подкрепа и участие на социалните партньори са от решаващо значение. Той добави, че 

социалният диалог е необходим, за да се гарантира, че този инвестиционен план ще се 

използва по най-балансиран начин за взаимна полза на работниците и служителите и 

предприятията в една истинска европейска социална пазарна икономика. Той заключи, че 

тази Конференция трябва да се разглежда като отправна, а не като крайна точка в 

конструктивния диалог с Комисията, че един силен социален диалог е условие за успеха 

на европейските политики. 

Според работодателите 

Има нужда от амбициозен план за Европа и "Планът Юнкер" се движи в тази посока. 

Комисията има важна роля за насочване на възстановяването на Европа  по правилния  

път. ЕС, който разбира нуждите на бизнеса, е важен за възстановяването. Работодателите 

призоваха Комисията да засили ангажимента си към бизнеса за намаляване на 

бюрокрацията, за насърчаване на инвестициите и на световната търговия и по-

конкурентоспособна и иновативна европейска икономика. 

Според синдикатите 

Политиките за строги икономии, които се прилагат от средата на 2010 г. в Европа, са се 

провалили, следователно е необходима фундаментална промяна на посоката. Необходими 

са стимули за реалната икономика, която е поставена пред огромното предизвикателство 

на 24-те милиона безработни. Синдикатите предложиха:  

1) по-амбициозен инвестиционен план;  

2) изключване на публичните инвестиции в промишлени и инфраструктурни проекти, 

генериращи заетост от изчисляването на дефицита;  

3) нова стратегия за намаляване на дефицита и дълга, която е в по-голямо съответствие с 

нуждите на ЕС и на еврозоната;  

4) по-хармонизирани данъчни политики;  

5) акцент върху икономическите дейности с по-висока добавена стойност на равнище ЕС 

и на национално равнище;  

6) повече социален диалог на всички нива на европейското икономическо управление. 

Според EPSU: инвестиционният план отделя твърде малко внимание на "социалната" 

инфраструктура и обществените блага и се фокусира твърде много върху привличането на 

инвестиции от частни фирми, а не разчита на преки публични инвестиции. Европейската 

комисия следва да гарантира, че инвестиционният план няма по-нататък да "социализира 

загубите и да приватизира печалбите". Значителният ръст на преките публични 

инвестиции в здравеопазването, образованието и социалните услуги ще допринесе 

значително за продължаване на живота в добро здраве и намаляване на разходите за 

здравеопазването, както и разходите за дългосрочна грижи в бъдеще. 
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Дискусия  

Основно дискусията се фокусира в три точки: Къде и при какви критерии трябва да отиват 

инвестициите с предимство в началния етап? Някои предлагат вниманието да се фокусира 

върху най-уязвимите държави-членки, в които равнището на безработица и на държавния 

дълг са най-високи, докато други препоръчват да се дава приоритет на някои географски 

райони или предлагат приоритетите на макрорегионалните стратегии да се вземат под 

внимание при определяне и оценяване на потенциалните проекти. Как да се включат по-

добре социалните партньори в процеса? 

Всички участници се обединиха около това, че трябва да има ясна ангажираност на 

социалните партньори на всички нива: европейско, национално, регионално и местно 

ниво. Някои синдикати помолиха Европейската комисия да ги подкрепи за насърчаването 

на балансиран социален диалог и всички се съгласиха, че е необходим подход отдолу 

нагоре.  

Как да се привлекат частни инвеститори? Участниците в семинара препоръчаха да се 

инвестира в дългосрочни и социално ориентирани инвестиции, особено в областта на 

образованието, обучението и уменията, както и в социалните системи и системите за 

грижи, отчитайки европейските демографски предизвикателства. За създаване на работни 

места и повишаване на младежката заетост в частния и публичния сектор са необходими 

финансиране на иновациите и динамизма.  

Семинар D: Използване на пълния потенциал на цифровия пазар  

В момент, когато Европа е изправена пред голяма безработица, фирмите от всички 

индустриални сектори са изправени пред критичен недостиг на талантливи специалисти в 

областта на ИКТ. Това показва несъответствие на уменията в днешния бързо развиващ се 

пазар на технологии. Основавайки се на опита на Grand Coalition for Digital jobs семинарът 

се фокусира върху това как да се насърчи участието на социалните партньори в 

създаването на дигитални работни места и намаляване на различията в уменията. 

В своето встъпление генералният директор Робърт Мадлин (DG CNECT) подчерта 

неотложността от повишаване на квалификацията и преквалификация на европейските 

работници. Развитието на ИКТ умения  е дейност на  Grand Coalition for Digital Jobs, но 

само 8-10 държави-членки са създали национални коалиции на заинтересованите страни, 

включително социалните партньори, за да се справят с бъдещите предизвикателства. 

Подчертана беше мултидисциплинарността на цифровите умения в днешната икономика 

във всички сектори. Дигиталните умения са съпътстващи мерки на единния цифров пазар 

и синдикатите са най-подходящи, за да обсъждат необходимите в този контекст мерки. 

Комисията е готова да насърчи европейския социален диалог, за да отговори на 

въпросите, на които до сега не е отговорено, като например: какво означава 

цифровизацията за работниците и фирмите, кой плаща за обучението или как да се 

справим с различията между половете? 

Според работодателите 

Подчертаха положителния опит на европейския социалния диалог в решаване на 

проблемите на цифровизацията в производствените сектори. Капацитетът на социалните 

партньори при определяне на условията на труд в европейските компании е уникален и им 

отрежда важна роля при изпълнението на политическите инициативи.  
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Предизвикателството, което предстои, е значително, тъй като до 2020 г. Европа може да 

има недостиг от 800 000 ИТ професионалисти и се появява потребност от нов вид умения, 

но могат да бъдат намерени добри практики (напр. В Германия или Холандия) в отговор 

на тези предизвикателства. 

От киберсигурността до вземането на решения, производството се нуждае от нови умения 

и Европа се нуждае от по-гъвкави образователни системи, включително доставчиците на 

ПОО. Бизнесът трябва да се научи как да информира за своите потребности и социалният 

диалог в тази област следва да се насърчава. Беше отбелязано, че е необходимо да се 

използва програмата за цифровите технологии, за да се модернизира и да се повиши 

ефективността на публичните услуги, за увеличаване на достъпността на обществените 

услуги на гражданите и намаляване на бюрокрацията. Социалните  партньори могат да 

играят активна роля в модернизирането на професионалното обучение в Европа и 

цифровизация на публичната  администрация. Въпросът как да се организира участието на 

работещите във все  по-дигитализиращата се среда е също много важен. 

Според синдикатите 

 Подчертан беше положителният потенциал на цифровизацията като ключов фактор за 

европейската икономика за насърчаване на нейната конкурентоспособност. Тъй като 

компютрите все повече заменят „белите якички”, работниците в средния ешалон са под 

натиск. Синдикатите имат ясна роля, когато става въпрос за осигуряване на това 

възможно най-голяма част от обществото да се възползва от промените. Налице е 

необходимост от цялостна политика за дигитални умения, осигуряване на качествени 

работни места с адекватни заплати. Въпросът за това как да се организира участието на 

заетите лица във все по-цифровизираната среда е висящ. 

Заедно с това, трябва да се обърне внимание и на това, че цифровизацията поражда 

неравенство. Много от водещите фирми в сектора на ИКТ не се интересуват от социалния 

диалог. Ролята на Комисията ще бъде да се насърчи по-активен диалог в това отношение 

Дискусия  

Беше споделено, че въпросът за цифровизация е все още твърде малко се разбира от 

социалните партньори и че дълбоката промяна в икономиката, дължаща се на  

цифровизацията заслужава сериозен анализ на социалните партньори. Беше признато, че 

има ясни области, в които социалните партньори могат да работят, като обучение, учене 

през целия живот и организацията на работа (работа от разстояние, въздействието на 

инструментите на ИТ). 

Семинар E: Социален диалог и по-добро регулиране 

Комисията и социалните партньори трябва да проучат как да използват по-добре своите 

специфични инструменти и процедури, за да отговорят на все по-голямата загриженост за  

по-доброто регулиране. Предвидима регулаторна рамка с ясен фокус върху 

икономическите и социалните приоритети са ключови предпоставки в това отношение. 

В своето встъпление комисар Thyssen подчерта, че По-доброто Регулиране е основен 

приоритет за новата Комисия. Инициативите трябва да бъдат добре обосновани, да 

спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и да бъдат ефективни, 

така че да се преодолее разделението с гражданите на ЕС. Това е отразено в Инициативата 

за по-добро регулиране, лансирана  от първия заместник-председател Тимерманс през 

април, включваща Междуинституционалното споразумение за по-добро законодателство 

и укрепване на насоките за оценка на въздействието.  
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Комисарят заяви, че по-доброто регулиране не означава дерегулация. По-скоро става дума 

за постигане на целите по по-ефективен начин, при пълно зачитане на целите на 

обществената политика и запазване равнището на защита. 

Комисията спазва автономността на социалните партньори и съответните разпоредби на 

Договора, които предлагат различни възможности за съобразени решения. Когато 

социалните партньори желаят да трансформират споразумение в европейско 

законодателство те имат личен интерес в предоставянето на доказателства в негова 

подкрепа и оценка на приложимостта на действие. Комисията иска да се включат 

социалните партньори  и по въпроси извън областта на социалната и трудовата политика, 

по примера на дискусиите по Енергийния съюз. 

Според работодателите  

Подчертаха основната роля на социалния диалог. Предпочитаният подход е прокарването 

на по-малко, но по-добри закони, тъй като свръхрегулацията задушава капацитета на 

икономиката за растеж. Подчертана беше необходимостта да се зачита автономността на 

на социалните партньори  и механизмите, основаващи се на Договора за ЕС за тяхното 

участие в разработването на политиката. Важно е да се подобрят съществуващите 

структури за социален диалог чрез изграждане на капацитет, за да се подобрят 

резултатите от социалния диалог в подкрепа на заетостта и растежа. 

По-доброто регулиране не е въпрос на "повече или по-малко". Това, което трябва да се 

избягва, е неефективно регулиране, което намалява капацитета на организациите в тяхната 

собствена сфера на отговорност. Необходими  са прагматични и практически подходи за 

действие, а добрият социален диалог помага за намиране на решения.  

Според синдикатите 

По-доброто  регулиране и социалният диалог вървят заедно. Социалният диалог трябва да 

съдейства активно за формирането на условията на труд въз основа на Хартата на 

основните права. Различните аспекти на социалния диалог не са опции, а основни 

характеристики на Европа, с които всички трябва да се гордеем. Различните  аспекти на 

социалния диалог са подложени на натиск, а програмата за По-добро Регулиране на ЕС и 

програмата REFIT доведоха до загуба на доверие, например в резултат изискването за 

оценка на въздействието на Споразумения, сключени от социалните партньари (например, 

Споразумението в областта на фризьорството) или липсата на нови инициативи в областта 

на здравето и безопасността. Подкрепят думите на първия заместник-председател 

Тимерманс, който посочи, че По-доброто Регулиране няма да успее, ако се разглежда като 

атака срещу социалните права. 

По-доброто Регулиране не трябва да се разбира като дерегулация: всъщност лошите 

условия на труд водят до повече отсъствия по болест. Необходима е борба със социалния 

дъмпинг и нелоялната конкуренция. Важно е да се инвестира във висококачествена 

публична администрация и регулация. Необходимо е тясно сътрудничество на национално 

и европейско равнище между социалните партньори, правителствата и ЕС. 

Дискусия  

Беше изразена загриженост от опасността на повишаващия се екстремизъм и 

необходимостта от създаване на рамкови условия, които помагат на безработните да 

намерят работа и насърчават работодателите да наемат работници.  
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Мерките за изграждане на доверие в икономиката и обучението могат да имат важен 

принос за справяне с тази загриженост. Бяха предложени различни възможности за по-

нататъшното участие на социалните партньори в политическите дискусии. Участието на 

социалните партньори в обсъждането на Енергийния съюз може да даде пример за това 

как да се процедира. Комисията би могла да се осигури присъствието на представители от 

съответните главни дирекции на политиката в секторния социален диалог. Европейската 

комисия може да помогне за споделяне на добри практики в конкретни области. Признато 

беше, че оценката на въздействието е важен инструмент за преглед на последните 

постижения на законодателството и за по-добра подготовка на бъдещите действия. 

Семинар F: Умения, образование и потребности от обучение в очакване на 

промяната на работната среда.  

В контекста на глобализацията, технологичните, екологичните и демографските промени, 

се появяват нови предизвикателства и възможности, затова трябва да бъдат осигурени 

инвестиции в образованието, обучението и уменията, с оглед улесняване на прехода от 

образование към пазара на труда и справяне с несъответствията в уменията и изисканията 

на пазара на труда. Социалните партньори са в най-добра позиция да допринесат за 

осъществяването на структурните реформи на национално равнище и да се осигури 

правилната оценка на уменията и нуждите на пазара на труда. 

В своето въведение комисар Navracsics, акцентирайки върху явните несъответствия на 

пазара на труда, както се вижда от съществуване на два милиона свободни работни места  

и наред с това постоянно високи нива на безработица, призова образованието да се 

реформира, за да подготвят по-добре хората за пазара на труда. Участието и приносът на 

социалните партньори следва да се засили в този контекст, включително чрез 

задълбочаване на участието им в Eвропейско Образование 2020, по-активно участие на 

социалните партньори в разработването на Национални програми за реформи и 

изпълнението на Специфичните за страните препоръки, като се гарантира, че 

образованието и обучението подготвят за настоящите и бъдещите потребности от умения 

и уменията на хората са достатъчно признати, като се предвиждат възможности за 

обучение на работното място. Образованието и обучението са сред приоритетите на Плана 

за инвестиции и социалните партньори са поканени да помогнат за правилното насочване 

на тези инвестиции. 

Според работодателите 

CEEP подчерта последствията от мерките за строги икономии и демографското развитие 

за публичния сектор както по отношение на налаганото преструктуриране, така и по 

отношение на променящия се характер на услугите, които трябва да бъдат предоставени. 

Това развитие има важно значение за бъдещите потребности от умения и програми за 

обучение. Сътрудничеството между социалните партньори, образователните институции и 

правителствата, например чрез секторни съвети по уменията. Необходимо е да се 

идентифицират по-добре бъдещите нужди от умения и подобряване на адаптивността на 

дуалните образователни системи и системите за професионално обучение, като се има 

предвид, че образованието има по-широка обществена роля в осигуряването на преносими 

умения и компетентности, необходими за адаптиране към постоянно променящия се свят 

на 21 век. 

 

 

 



 

 

22 

Кризата разкри структурните слабости на много държави-членки на ЕС, а специалистите, 

висококвалифицираната работна ръка е едно от условията за международна 

конкурентоспособност. Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта 

на образованието и обучението изисква високо качество на образованието, което да 

гарантира плавен преход към пазара на труда, като се вземат предвид бъдещите нужди от 

умения, както и ученето през целия живот. 

Според синдикатите 

 Висококвалифицираните, мобилни в международен план, местни работници в областта на 

информационните технологии все още остават малцинство днес. Заедно с това, фирмите, 

включително конкурентните, все още при преструктуриране и преместване не обръщат 

много внимание на преориентиране на работниците. Зрелият социален диалог предполага 

уважение от страна на държавните органи на национално и европейско ниво на 

автономията на социалните партньори и техните споразумения, както и подходяща 

подкрепа. Обучение на работниците трябва да се разглежда като инвестиция, а не като 

разход, и трябва да бъде гарантирано през целия живот. Всеки човек наистина трябва да 

има право на образование и обучение през целия  си живот. За съжаление, това право не е 

всеобщо признато в целия ЕС, което води до социален дъмпинг и нелоялна конкуренция. 

Но не трябва да се забравя, че по-добре квалифицираната, достойно заплатена и стабилна 

работна сила е условие за конкурентоспособността на фирмите. Това трябва да бъде 

приоритет за социалния диалог, като съществен елемент на европейския социален модел. 

Дискусия  

Обсъжданията включиха няколко кръга от проблеми: значението на образованието и 

обучението, необходимостта от осигуряване на съответствие на придобитите знания на 

потребностите на пазара на труда, по-специално в светлината на високата (младежка) 

безработица, образованието има и по-широка обществена мисия и следователно трябва да 

се обръща внимание на преносимите умения и компетентности. Образованието за учители 

и обучители е ключово в това отношение, а социалните партньори могат да допринесат 

значително за неговия дизайн и съдържание. Трябва да се обърне внимание и на някои 

специфични случаи, свързани със съхраняването и предаването на специализирани 

умения, които могат да се загубят, когато по-възрастните работници се пенсионират. 

Въпреки че процесът от Копенхаген доведе до важен напредък по отношение на общите 

цели на професионалното образование и обучение (ПОО), предизвикателства остават. 

Комисията беше призована да обърне повече внимание на влиянието на 

преструктурирането върху потребностите от преориентиране на работниците, както и на 

създаването на необходимите условия за преквалификация. Социалните партньори следва 

да допринасят за разширяване на каналите за обучение, за да се предоставят нови 

възможности за тези, които отпадат от редовно обучение. Обучението на работното място 

трябва да се насърчава, включително за основни умения. Ограничените правомощия на 

ЕС в областта на образованието и заетостта, правят дори по-важно участието на 

социалните партньори и другите заинтересовани страни в провеждането на необходимите 

реформи. В този контекст следва да се посочи, че резултатите от социалния диалог не 

трябва да се ограничават до съвместни становища и препоръки, но трябва да включват 

договарянето на обвързващи споразумения както на национално, така и на европейско 

равнище. 
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Нужни са конкретни ангажименти в областта на обучението, съчетаващи потребностите 

на компаниите по отношение на конкурентоспособността и правата на работниците на 

достойни работни места. Беше  подчертан положителният опит на европейските секторни 

съвети по уменията, но бяха изразени опасения относно намеренията на Комисията по 

отношение на продължаването на (финансова) подкрепата за тези инициативи. В този 

контекст беше припомнено, че съществуват няколко възможности за финансиране на 

инициативите на социалните партньори в областта на образованието и обучението, 

включително по програмата Еразъм + 3. 

Бъдещо развитие и предизвикателства 

Социалният диалог е от съществено значение за насърчаване както на 

конкурентоспособността, така и на справедливостта в Европа. В страни, в които 

социалният диалог е добре изграден, икономическата ситуация обикновено е по-

благоприятна и е подложена на по-малко напрежение. Също така, страните със силен 

социален диалог са сред най-конкурентните в Европа. Предизвикателството за 

предстоящия период ще бъде да се повиши капацитетът на социалния диалог във всичките 

28 държави-членки на Европейския съюз и на европейските форуми за социален диалог -

Тристранната социална среща на върха, която е най-близо до процеса на вземане на 

решения на Европейския съвет; Макроикономическия диалог (МИД)
3
; Комитета за 

междусекторен социален диалог;  Комитетите за секторен социален диалог.  

Заключителни бележки от Marianne Thyssen 

За мен е чест да ви представя някои от основните елементи, обсъдени по време на трите 

последни семинара. Позволете ми да започна с това, че аз съм твърдо убедена, че не може 

да има социална пазарна икономика без добре функциониращ социален диалог. Не искам 

да сравнявам периоди, които не могат да се сравняват, но виждам, че трудните 

икономически и социални обстоятелства правят трудно съгласието между социалните 

партньори, но също така увеличават необходимостта социалният диалог да се развива 

напред. 

Данните показват, че страни със силни институции за социален диалог са сред най-

конкурентните икономики в ЕС, с една по-добра и по-устойчива социална ситуация. 

Имате практически знания и опит, за да откриете нестандартни политически решения, 

които повишават конкурентоспособността и осигуряват социална справедливост. Вярвам, 

че ние трябва напълно да използваме този потенциал на равнището на ЕС. Това означава, 

на първо място, че социалните партньори са надлежно консултирани по съответните 

инициативи, предвидени от Комисията. От една страна, това се отнася до заетостта и 

инициативите в социалната област, които се предлагат като част от работната програма на 

Комисията. Още преди лятото Комисията ще представи инициатива, насочена към 

интеграцията и пригодността за заетост на трайно безработните. През втората половина на 

годината Комисията ще излезе с амбициозен пакет по мобилността на работната сила. По 

тези инициативи, очаквам значим принос от социалните партньори. 

                                                 

3
 Макроикономически диалог (MИД) е форум на високо равнище (равнище министри) за обмен на мнения 

между Съвета, Комисията, Европейската централна банка и социалните партньори. Той беше въведен от 

Кьолнския Европейския съвет през юни 1999 г. с цел да допринесе за ориентация на макроикономическата 

рамка в ЕС към растеж и стабилност. 
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Тази Комисията се ангажира да увеличи участието на социалните партньори и в области 

извън областта на заетостта и социалната област. Такъв е например случаят с единния 

цифров пазар, който беше обсъден днес, но и за други важни въпроси, като търговията, 

миграцията и транспорта. Поканата за участие на социалните партньори в рамковата 

стратегия за енергийния съюз ясно демонстрира този ангажимент.  

Всички наши държави-членки са изправени пред демографски и технологични промени, 

които имат дълбоко въздействие върху икономиката и пазара на труда. Но системите за 

образование и обучение, често не са в достатъчно съзвучие с променящите се пазари на 

труда. Ние знаем, че 20% от европейците имат само базова грамотност и 25% имат само 

основни математически умения. Знаем също така, че тези видове основни умения се 

очаква да са достатъчни само за около 11% от работните места през 2025. 

Всъщност, големият недостиг на умения съжителства с недопустимо високи нива на 

безработицата сред младите хора. Социалните партньори могат да помогнат за 

подобряване на прехода както от образователната система към пазара на труда, така и 

между работните места и те имат значение за развитието на учене на работното място, 

както и за формиране на секторните и националните политики за развитие на уменията. 

Мога да ви уверя, че в Комисията правим каквото можем, за да се подобри преходът от 

училище към работа и за младите хора, за да си намерят работа. Вие всички знаете за 

Младежката гаранция, която е разработена от социалните партньори в някои държави-

членки и сега е европейска програма. Вие знаете, че ние имаме специална бюджетна 

линия за това и преди няколко седмици предложихме по-високо ниво на предварителното 

финансиране за инициативата на младежката заетост.  

Колективното трудово договаряне трябва да се фокусира върху подобряване на 

организацията на работа, проектирането на работни места и гарантиране, че съществуват 

възможности за обучение на работното място. Непрекъснато развитие на компетенции и 

придобиване на квалификация са споделен интерес и отговорност за работодатели и 

синдикати. Синдикатите имат дълбок интерес към пригодността за заетост. 

Работодателите се нуждаят от работници с необходимите умения в подкрепа на 

иновациите и производителността. Това ме води към цифровото трансформиране на 

нашите общества. Единният цифров пазар изисква радикално повишаване и 

преквалификация на работната сила в Европа, в почти всички сектори. Днес, 90% от 

работните места изискват някакъв вид дигитални умения, но половината от работната 

сила в ЕС все още няма или има ниска квалификация в областта на ИКТ. Стотици хиляди 

вакантни работни места, изискващи цифрови умения се отчитат не само в сектора на ИКТ, 

но във всички сектори на икономиката, но има малко предлагане на подходяща работна 

сила за тях. Социалните партньори трябва да работят заедно с държавите-членки и 

Комисията за разработване на стратегически отговор по отношение на това какво е 

въздействието на технологията върху различните икономически сектори по отношение на 

развиващите се професии и бизнес модели. Един от ключовите въпроси, ще бъде 

споделяне на тежестта между работодатели и работници, когато става въпрос за 

заплащане на повишаването на квалификацията и преквалификацията, необходими за 

поддържане на пригодността за заетост на работната сила. 
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Комисията остава изцяло ангажирана с автономията на социалните партньори и ще 

продължи да ги подкрепя в бъдеще при предлагането на споразумения от тяхна страна. 

Считам обаче, че независимо от формата на инициатива на ниво ЕС, тя трябва да е 

подходяща за целта и балансирана по отношение на разходите и ползите. Това е в 

основата на нашето по-добро регулиране. Както прави за всяко законодателно 

предложение, Комисията ще оценява целесъобразността на споразуменията между 

социалните партньори. 

Комисията ще предприеме конкретни стъпки за изясняване на начина, по който това се 

прави. Бих поканила социалните партньори да се включат в това начинание. Това включва 

разглеждане как да се гарантира представителността на подписалите страни и солидни 

доказателства за техните споразумения. Това също така включва по-добър 

информационен поток от социалните партньори към Комисията в рамките на оценката на 

Комисията.  

Позволете ми да завърша, като припомня, че Комисията има задължението да насърчава 

ролята на социалните партньори на равнището на ЕС и да улеснява диалога между тях. 

Искаме да се даде нова същност на това задължение. Ние се ангажираме да се даде 

възможност на социалните партньори да допринесат за основните приоритети на 

политическата програма на ЕС. Вашият принос ще бъде необходим за успешното 

справяне с ключовите предизвикателства на нашите трудови пазари и икономики. От само 

себе си се разбира, че това има значение, особено за областта на заетостта, социалните 

въпроси, мобилността на труда и уменията, където очаквам силен и съществен принос от 

вас в следващите месеци.  Първата възможност да се проучи как да се засили участието на 

социалните партньори за растежа и създаването на работни места ще бъде Тристранната 

социална среща на високо равнище от 19 март 2015 г.  
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ТРИСТРАННАТА СОЦИАЛНА СРЕЩА НА ВЪРХА: ФОКУС 

ВЪРХУ РАБОТНИТЕ МЕСТА, РАСТЕЖА И ИНВЕСТИЦИИТЕ 

В ЕВРОПА, Брюксел, 19 март 2015 г. 

В Тристранната социална среща на високо равнище  на тема „Инвестиране в растежа и 

създаването на работни места: насърчаване на приноса на социалните партньори” 

участваха представители на Европейската конфедерация на профсъюзите, организациите 

на европейските работодатели BusinessEurope, CEEP и UEAPME
4
, министрите по 

социалните въпроси на страните от тройката (Люксембург, Латвия и Холандия), 

председателят на Европейската комисия и комисарите Домбровскис и Тисен, 

председателят на Европейския съвет Туск и министър-председателят на 

председателството (понастоящем Латвия). Срещата на върха се провежда преди 

Европейския съвет през пролетта и есента. Пролетния Съвет разглежда икономическата 

ситуация в Европа
5
.  

Това беше първата тристранна социална среща на върха, след като новата Европейска 

комисия встъпи в длъжност през ноември 2014 г.. Тя беше организирана след 

Конференцията на високо равнище на ЕС за "ново начало за социален диалог", която се 

проведе в Брюксел на 5 март. 30 години след старта на европейския социален диалог, 

Конференцията на високо равнище постави началото на едно обновено партньорство 

между социалните партньори и институциите на ЕС и показа значението на европейския 

социален диалог при решаването на днешните икономически и социални 

предизвикателства. 

Участниците в социалната среща на върха обсъдиха анализа на икономическата ситуация 

в държавите-членки, който се съдържат в докладите по страни, публикувани наскоро от 

Комисията, както и подготовката  на по-нататъшните стъпки в Европейския  семестър за 

координация на икономическата политика, включително и подготовката на Националните 

програми  за реформи, които се очакват през април. Социална среща на върха обсъди 

напредъка на инвестиционния план за Европа и мнението на социалните партньори по 

други важни политически инициативи на ЕС, като например енергийния съюз. 

С повече от 24 милиона безработни, с високата безработица сред младите хора, с 

нарастващата бедност и неравенство в Европа, ние не сме излезли от икономическата 

                                                 

4
 Представителите на работодателите и на работниците и служителите на равнище ЕС, които участват в 

тристранната среща на върха са: Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC); BUSINESSEUROPE; 

Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP); и 

Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия (UEAPME). Заедно те 

представляват междуотрасловите социални партньори, тъй като представляват всички сектори на 

икономическа дейност. 

5
 Тристранната социална среща на върха, която се провеждаше веднъж годишно  преди пролетната среща 

на върха, вече се провежда два пъти  годишно, преди пролетната и есенната среща на Съвета, в съответствие 

с процеса на Европа 2020. Тя институционализира неформалните срещи на върха, провеждани от декември 

2000 насам и дава възможност да се обменят мнения между социалните партньори, Европейската комисия, 

премиер-министрите и министрите по труда на т.нар. „Тройка”, която включва държавата, която 

председателства Европейския съвет и следващите две държави, които ще поемат след това 

председателството. Тези срещи се провеждат под формата на пленарни  заседания, които се ръководят от 

Председателя на Европейската комисия. Нейната цел е да се гарантира ефективно участие на социалните 

партньори в изпълнението на икономическите и социалните политики на ЕС 
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криза, бе посланието на делегацията на ETUC на тристранната среща на върха. Ето 

защо са необходими повече публични инвестиции, включително в социалната 

инфраструктура и обществените услуги. Това ще стимулира растежа. Искаме екологично 

устойчив растеж и качествени работни места. Планът Юнкер, макар че е стъпка в 

правилната посока, не е достатъчен. Друг въпрос в дневния ред на Европейския съвет е 

Енергийният съюз. ETUC поиска от Съвета да подкрепи една амбициозна позиция при 

преговорите по изменението на климата. Тази позиция трябва да се признае социалното 

измерение и да подкрепи справедлив преход и достойни работни места. Това липсва в 

предложенията за Енергиен съюз, представени от Комисията. Генералният секретар на 

ETUC Бернадет Сегол акцентира също върху  позицията на Европейската конфедерация 

на профсъюзите по отношение на Споразумението за  трансатлантическа търговия и 

инвестиционно партньорство (TTIP) между ЕС и САЩ. Исканията на ЕКП са да бъдат 

изключени от договора проблемите за решаване на спорове между инвеститорите и 

държавата (ISDS), тъй като начинът, по който се предвижда регулаторно сътрудничество 

подкопава демокрацията. Но ЕКП настоява правата на работниците да бъдат признати в 

споразумението.  

Министрите по социалните въпроси на Латвия, Люксембург и Холандия (Тройката 

председателства) подчертаха значението на социалния диалог, необходимостта от 

инвестиции, които укрепват европейската инфраструктура и справедливата мобилност. 

„Равно заплащане за една и съща работа на едно и също работно място" и никаква 

толерантност към тези фирми, които злоупотребяват със свободно движение чрез 

използване на работници с легални и нелегални трикове, за да се избегне плащането на 

съответната заплата”,  посочи един от министрите. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер посочи: "Аз силно вярвам в 

социалната пазарна икономика, а социалната пазарна икономика може да действа, само 

ако има социален диалог. Социалните партньори могат да идентифицират най-важните 

потребности и възможности – като ни помогнат да инвестираме,  да осигурим растеж 

и да създаваме работни места. Тяхната подкрепа и участие е от съществено значение. 

Аз казах, че искам да бъда президент на социалния диалог и тази Комисията пое 

ангажимент за укрепване на социалния диалог в Европа и да го направи неразделна част 

от нашата Стратегия за растеж и работни места. Днес ние ще дискутираме проблеми, 

свързани с това наше обещание.” 

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис, 

заяви: „По-нататъшното обвързване със социалните партньори в Европейския семестър 

е задача, която трябва да се разшири извън Брюксел и да достигне до гражданите в 

държавите-членки.  Националните социални партньори могат да бъдат включени по-

добре в разработването и изпълнението на реформите, които са много необходими за 

укрепване на икономическото възстановяване и за осигуряване на по-добри перспективи 

за най-уязвимите групи в обществото”. 

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариане 

Тисен, подчерта: "Комисията се ангажира да работи по-тясно със социалните 

партньори за съвместно разработване на решения по основните предизвикателства, 

пред които е изправена Европа. Социалният диалог може и трябва да бъде движещата 

сила за успешни икономически и социални политики. Социалните партньори играят 

ключова роля в осигуряване на условия, които ще стимулират създаването на работни 

места и повишаването на осведомеността относно последиците от икономическата и 

социалната промяна на социалните системи и пазарите на труда ". 
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Изказване на заместник-председателя Домбровскис по време на пресконференцията  

по Тристранната социална среща на високо равнище 

Институциите на ЕС и социалните партньори се срещат за пръв път след Конференцията 

на високо равнище по въпросите на социалния диалог. Тази Среща на върха е за това как 

да се сложи това ново начало на социалния диалог на практика по смислен, реалистичен и 

позитивен начин. Един от начините, по който Европейската комисия показва ангажимента 

си за подобряване на участието на социалните партньори е в процеса на Европейския 

семестър за координация на икономическата политика. Важно е социалните партньори – 

също и на национално ниво – да са изцяло ангажирани в разработването на Националните 

програми за реформи и в изпълнението на договорените реформи. 

Нека обясня как искаме да се гарантира, че тяхното мнение ще бъде взето предвид: 

Ние помолихме за принос на социалните партньори по Докладите по страни, които 

представят нашия икономически анализ на държавите-членки и които публикувахме през 

миналия месец. Това е първата година, когато ние публикуваме тези доклади три месеца 

по-рано, отколкото в предишни години. Причината за това е да се осигури възможност за 

истинска, открита дискусия, преди държавите-членки да ни представят своите 

Национални програми за реформи и преди да публикуваме Специфичните за страната 

препоръки за отделните държави през май. 

Ние сме изцяло ангажирани със строго, надеждно и честно изпълнение на нашата рамка за 

икономическо управление. И ние искаме да направим нашето управление по-добро, като 

намаляваме сложността, където е възможно, и насърчаваме по-голямо участие и 

ангажираност на националните власти, социалните партньори и другите заинтересовани 

страни. Нашето икономическо управление се нуждае от проверка на състоянието (reality-

check) на реалната икономика и ангажираността на социалните партньори в това 

отношение е много важна.  

По отношение на Инвестиционния план, ние всички признаваме, че има спешна нужда да 

се стимулират инвестициите с цел създаване на растеж и работни места. Също в този 

контекст, Докладът за страната следва да бъде разгледан подробно на национално 

равнище  в отделните държави-членки. В тази връзка, аз и моите колеги и представители 

на Комисията пътуваме до държавите-членки, за да се срещнем с правителствата и 

националните социални партньори, за да обсъдим реформите и специфичните за страната 

въпроси. Комисията приветства интереса на социалните партньори по Инвестиционния 

план. Вашата подкрепа и вашите предложения ще бъдат важни. Основният принцип на 

Инвестиционния план е не само да се генерира инвестиционно финансиране, но и да се 

определят проекти с реална добавена стойност за европейската икономика и обществото, с 

други думи, да се допринесе за всички цели на "силна конкурентна социална пазарна 

икономика. 

Членовете на Съвета на ЕС приветстваха общия подход, представен от Комисията и се 

съгласиха, че  за да се създаде основата за растеж и работни места в Европа е необходим 

нов акцент върху инвестициите, съчетан с ангажимента на държавите-членки за засилване 

на структурните реформи и провеждането на благоприятстваща растежа, фискално 

отговорна политика. 

Ние също така приканваме държавите-членки да включат в своите Национални програми 

за реформи подробна информация за това как те са ангажирали социалните партньори и 

как са взели предвид техните становища. 
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Убеден съм, че по време на тазгодишното издание на Европейския семестър, гледните 

точки на социалните партньори ще имат значителен принос за същността на дискусията и 

ще бъдат отразени в по-добри и по-балансирани Специфични за страните препоръки. 

Председателят на Европейската комисия, г-н Юнкер, и аз, като заместник-председател по 

еврото и социалния диалог, сме казвали, че искаме да поставим на равни начала 

икономическите и социалните въпроси. Социалните и икономическите политики трябва 

да бъдат разработвани и изпълнявани като един взаимнозависим набор от мерки за 

създаване на силен и устойчив растеж на икономиката на ЕС. Това означава създаване на 

работни места, социална справедливост и просперитет. За да се създаде дълготраен 

растеж, много от нашите страни трябва да предприемат икономически и социални 

реформи. Очаква се социалният диалог да бъде движеща сила, за да успеят тези реформи. 

Европейският социален диалог: Време за избор 

Коментар на Philippe Pochet, Генерален Директор на Европейския профсъюзен 

институт, Брюксел, 19 Maрт 2015 

Европейският социален диалог тази година празнува своята 30-та годишнина (1985-2015). 

На 5 март, за да отбележи събитието и да даде нов тласък на социалния диалог, 

Европейската комисия организира Конференция на високо равнище. Шестте семинара, 

организирани в рамките на Конференцията, са показателни за бъдещата посока на 

развитие, предвидена от Комисията. Първият семинар беше посветен на участието на 

социалните партньори в икономическото управление и Европейския семестър, макар и с 

известна неяснота по отношение на фокуса на това участие: "надолу по течението", за 

изпълнение на взетите решения (предпочитан вариант на Комисията); или "нагоре по 

течението", с възможност да се повлияе на европейския избор (предпочитание на 

социалните партньори). 

Образование, обучение и квалификация са темите, по които се очерта най-голям 

консенсус. Инвестиции, по-добро регулиране, цифровата икономика, както и засилване на 

социалния диалог на национално равнище са другите въпроси в дневния ред на този нов 

процес, който е в много ранен етап. "Новият импулс" за европейския социален диалог 

показва, че този процес е в застой. С изключение на удължаване на правото на родителски 

отпуск през 2009 г., в продължение на петнадесет години  социалният диалог не произведе 

нови социални права и от известно време изглеждаше почти лишен от амбиция
6
. 

За да се разбере как социалният диалог достигна до виртуален застой е необходимо да се 

разчетат нагласите на работодателските организации. Исторически погледнато, най-

динамичният период на социалния диалог съвпадна с много специфичен набор от 

обстоятелства. Големите компании в Европа през 80-те години на миналия век бяха в 

много случаи "национални шампиони" със сравнително малко европейски или 

международни нагласи. Изграждане на единен пазар улесни появата на европейска марка 

на капитализма, който се възползва от "десегментацията" на пазарите и въвеждането на 

общи технически стандарти. 

                                                 

6 Philippe Pochet, The European Social Dialogue: Time For A Choice, 19 March 2015. Е-Journal “Social Europe”, 

http://www.socialeurope.eu/2015/03/european-social-dialogue-time-choice/ 
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Именно в този контекст, Комисията Делор и Европейският парламент призоваха за 

създаването на социалното измерение, защото по това време имаше известна възможност 

за обмен между отварянето на пазарите и договарянето на споразумения, които ще 

осигурят на работниците - по-специално на нетипичните работници (работещи на срочни 

договори, непълно работно време, и т.н.) - пан-европейски социални права. 

Много бързо обаче, компаниите надхвърлиха европейското ниво в полза на глобалното 

ниво. С либерализацията на международната търговия техни основи сфери на 

разширяване станаха Азия и Съединените щати. За  известно време вътрешният пазар 

продължи своето развитие бавно, но сигурно. 

Но Комисията постепенно се отдалечи от социалното регулиране в стриктния смисъл в 

полза на „координирани стратегии” за заетост и други „отворени методи за координация” 

в областта на социалната политика. Това беше втората фаза на социалния диалог, когато 

работодателските организации също се дистанцираха в името на тяхната 

конкурентоспособност в международен план, а Комисията се скри зад понятието 

"автономност на социалните партньори". 

Синдикатите, междувременно, се опитаха да подобрят своята отслабена позиция, като 

предложиха на работодателите договарянето на така наречените „автономни” 

споразумения, които трябва да бъдат въведени не чрез транспониране на директиви, а чрез 

установените практики на националните социални партньори. Ако този подход не успее 

аргументираха синдикатите, ще има добри аргументи, за да принудят Комисията да 

предприеме действия. По отношение на темите, тази втора фаза включи преди всичко 

някои от новите проблеми в света на труда (работа от разстояние, стрес, насилие и тормоз 

и т.н.), т.е. теми, които са от значение както в Европа, така и в останалата част на света  и 

често се  решават в контекста на „корпоративната социална отговорност”. 

Резултатътът от исканата от работодателите автономност на социалните партньори, обаче, 

беше драстично несъответствие на качеството на въвеждане на текстовете, договорени на 

европейско ниво: 25% от страните досега не са въвели нищо. Процесът е крещящ провал, 

двете комисии на Барозу (2004 и 2009) прекратиха каквото и да е стратегическо участие в 

него, предлагайки изявления и документи, съвсем лишени от смисъл. 

Това подреди сцената за третата фаза. Фирмите инвестираха сериозно в местата за бъдещ 

растеж, тъй като застаряването и вече свръх оборудваната Европа предлагаха оскъдни 

перспективи в тази посока. При липсата на интерес към истинско съвместно вземане на 

решения, фирмите разглеждаха социалното партньорство само като прикритие за 

улесняване на структурните реформи, нещо, което повтори Генералният секретар на 

Business Europe на проведената конференция: „Партньорство за реформи, насочено към 

укрепване на загубената европейска конкурентоспособност”. 

Перспективата на социалния фронт е мрачна, с работодатели блокиращи напредъка и 

чувстващи се улеснени от  липсата на социална програма на Комисията, загърбване на 

политиката за здраве и безопасност и равнодушен подход към проблемите на 

равнопоставеността на половете. Ако "новият импулс" за социален диалог на 

Европейската комисия пренебрегва основния аспект на интереси на работодателите по 

въпроса, малко вероятно и той да бъде нещо повече от един несполучлив опит. Като се 

има предвид развитието на събитията, които описах тук, напредък няма да има  без 

някакъв надежден импулс от Комисията и държавите-членки да приемат социално 

регулиране. 
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Закривайки Конференцията, председателят на Комисията върна топката към полето на 

социалните партньори, с молба да постигнат споразумение по една амбициозна съвместна 

работна програма. И все пак, при липсата на натиск от страна на Комисията и с баланс на 

силите, враждебен към синдикатите, нищо няма да се промени. Има все пак някакъв 

зараждащ се  консенсус (например, в областта на новите интегрирани насоки на 

Комисията) относно оценката и подкрепата на социалния диалог на национално ниво. Ако 

това се материализира, то ще представлява повратна точка. Така Комисията ще може да 

изпълни мисията си, залегнала в Договора за ЕС, за подкрепа на тази институция. 

 

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПА 2014: 

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ОСТАВИ СВОИТЕ ОСЕЗАЕМИ СЛЕДИ 

ВЪРХУ СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ 

Европейската комисия публикува доклада «Индустриалните отношения в 
Европа 2014» 

На всеки две години службите на Комисията представят обзор на тенденциите и 

развитието на колективните отношения между работниците, работодателите и техните 

представители в държавите-членки, включително и в тристранно  измерение, когато се 

включват публичните органи на различни равнища. Осмото издание на този преглед 

„Индустриалните отношения в Европа 2014”, публикуван в началото на март 2015 г.
7
, 

изследва негативите на икономическата и дълговата криза във връзка с индустриалните 

отношения и социалния диалог. Докладът включва задълбочени анализи на развитието на 

системите за договаряне на заплатите; индустриалните отношения в държавите-членки, 

получаващи финансова помощ, както и индустриалните отношения и заетостта на младите 

хора. В допълнение, докладът представя актуална информация на последните развития на 

европейския социален диалог и трудовото право.  

Докладът потвърждава, че диалогът и индустриалните отношения в Европа са на 

кръстопът. Макар да е ясно, че в някои държави-членки социалния диалог е пострадал от 

кризата, като са се засили някои предкризисни тенденции, включително намаляване на 

обхвата на колективното договаряне и децентрализацията му,  докладът представя 

недвусмислено доказателство, че държавите-членки със силни и добре развити 

индустриални отношения са сред най-конкурентните и социално устойчиви икономики в 

света. Докладът обръща внимание, че европейският социален диалог в контекста на 

кризата е загубил динамизма си и за социалните партньори остава трудно да работят за 

постигането на споразумения и конкретни действия. 

Социалните партньори имат решаваща роля в дневния ред на новата Комисия за работни 

места, растеж, справедливост и демократични промени. Поради това е необходимо да се 

даде нов тласък на социалния диалог, при пълно зачитане на автономията на социалните 

партньори. За да постигнат успех по отношение на предизвикателството на растежа и 

създаването на повече работни места, ЕС и държавите членки се нуждаят от широк 

консенсус относно правилната комбинация от политики и подкрепата за прилагане на 

структурни реформи, които изискват подкрепа от всички заинтересовани страни, в 

частност от социалните партньори. Като е посочено в Годишния обзор на растежа 2015, 

Комисията ще се стреми да включи по-близко социалните партньори в разработването и 

прилагането на реформите в рамките на Европейския семестър. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7739 



 

 

32 

Ето защо трябва да се осигурят адекватни ресурси и подкрепа за изграждане на капацитет, 

особено в държавите-членки, в които системите на индустриални отношения са най-

засегнати от кризата. Индустриалните отношения в Европа 2014 цели да допринесе за 

дебата чрез осигуряване на солидни доказателства и анализ на индустриалните отношения 

в Европейския съюз. Известно е, че представителите на работниците и на работодателите 

са най-ефективни, когато те съчетаят своето познаване на икономиката и пазара на труда. 

Ето защо по-широкото участие на социалните партньори в различни политически 

програми е важно, за  да се дадат подходящи отговори на основните предизвикателства, 

пред които е изправена Европа. Индустриалните отношения в Европа 2014 представя 

конкретни примери за ползата от съвместните действия на социалните партньори, като 

например инициативи за насърчаване на младежката заетост.  

Една система на индустриални отношения, основана на социалния диалог е крайъгълният 

камък на конкурентната социална пазарна икономика, която вдъхновява европейския 

социален модел. 

Както е призното в Договора за функционирането на Европейския съюз и в Хартата на 

основните права, многообразието на националните системи оформя системата на 

индустриалните отношения в ЕС. Няма висш "модел" на индустриални отношения, който 

да определя стандарт за всички държави-членки. Много от промените, наблюдавани по 

време на криза са част от по-дългосрочни тенденции в индустриалните отношения в 

отговор на бързо променящата се социална и икономическа среда. Те включват бавен, но 

постоянен спад в процента на работниците, чиито заплати се определят чрез колективен 

трудов договор, както и децентрализация на структурите за колективо договаряне от 

националните или секторните преговори към отделните фирми или работни места. 

Завършването на изграждането на ИПС в края на 1990 г. имаше огромно влияние върху 

пазарите на труда и системите за индустриални отношения в ЕС. В рамките на единната 

парична политика, пазарите на труда се превръщат във важен канал за приспособяване 

към асиметричните шокове в еврозоната. Има доказателства, че подготовката за 

изискванията на ИПС ("Критериите от Маастрихт") е основен фактор за появата на 

социалните пактове между социалните партньори и правителствата в много държави-

членки на ЕС, някои от които (например Португалия, Испания, Ирландия и Италия ) не са 

имали традиция на такъв договорен корпоративизъм. 

Но след създаването на ИПС и до последната криза, промените в националните системи 

на индустриални отношения все още следват един специфичен за сраната модел, повлиян 

основно от традициите и практиките на всяка държава в социалния диалог, както и от 

промяната на глобалната икономика. В повечето случаи, процесът на промяна даде на 

участниците в социалния диалог достатъчно време и възможности да се адаптират 

постепенно към променящия се социално-икономически и институционален контекст. В 

някои страни, социалните партньори управляваха децентрализацията на колективното 

договаряне чрез създаване на механизми за координация между компанията и на секторно 

ниво. 

Сегашната криза разкри пропуски в първоначалния проект на Икономическия и паричен 

съюз, които – макар че не са причина за кризата – могат отчасти да обяснят сериозното 

въздействие на външните шокове върху много държави-членки на ЕС. Кризата също се 

отрази върху скоростта и интензивността на промените в индустриалните отношения, тъй 

като външните трудности ставаха по-важни и необходимостта от насърчаване на бързи 

промени в рамковите условия за стимулиране на потенциала за растеж ставаше по-

спешна.  
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В сравнение с годините преди кризата, индустриалните отношения са се променили по 

различни начини, по-бързо и по-често. 

Европейският съюз въведе цялостен пакет от мерки за подобряване на европейското 

икономическо управление и засилване на координацията на икономическите и 

бюджетните политики и политиките по заетостта във всички държави-членки. 

Европейският семестър оперира циркулярно, като се започне с Годишния обзор на 

растежа, който определя общите икономически политики на ЕС, националните програми 

за реформи, представени от държавите-членки, предложенията на Комисията до Съвета 

относно препоръките за отделните страни, както и оценката на Комисията на действията, 

предприети на национално равнище в отговор на тези препоръки, включително чрез 

становища на Комисията относно проектите за бюджетни планове. Новата управленска 

рамка повлия на социалния диалог на национално равнище. На европейско равнище тя 

доведе до дискусии за степента, до която социалните партньори трябва да бъдат включени 

в европейската макроикономическа управление и степента, в която развитието на 

националната работна заплата (договарянето) - ключов въпрос на национални системи за 

индустриални отношения - трябва да се повдигна на ниво ЕС. 

Редица конкретни препоръки по страни се отнасят до някои аспекти на националните 

системи за определяне на заплатите и поради това засягат ключов елемент на 

националните индустриални отношения. Целта е да се подчертае необходимостта от по-

голяма гъвкавост в корекцията на заплатите в страните с големи вътрешни или външни 

дисбаланси. Децентрализацията на колективното договаряне се разглежда като мярка за 

по-добро хармонизиране на заплатите с производителността на местно и фирмено 

равнище. 

В държавите-членки, които получават подкрепа за финансовата стабилност, 

необходимостта да се проведат реформи много бързо (включително промени в системите 

за определяне на заплатите) за стабилизиране на фискалната и икономическата ситуация 

остави малко възможности или време за консултации с националните социални партньори 

и / или изграждане на консенсус. Комисията непрекъснато подчертава значението на 

социалния диалог и на зачитането на националните условия и практики.  

И все пак, ситуацията на криза, заедно с някои традиции на индустриалните отношения, е 

неблагоприятна за социалния диалог, което води до увеличаване на конфликта между 

социалните партньори, както и между синдикатите и държавните органи. 

Затова качеството на социалния диалог се превръща в ключов предмет на обсъждане. 

Сегашното внимание към социалното измерение на ИПС, което подчертава 

необходимостта да се рестартира съвместният социален диалог на европейско и 

национално равнище, изглежда предоставя нови перспективи за индустриалните 

отношения в рамките на ИПС. Това е подкрепено от възобновения акцент върху двойната 

роля на развитието на заплатите, не само като фактор за конкурентоспособност, но също и 

за подпомагане на търсенето и намаляване на неравенството, особено в долния край на 

пирамидата на разпределение на доходите. 

Докато през последните две години се повиши загрижеността за състоянието на 

индустриалните отношения в Европа, доказателствата от най-успешните държави-членки 

на ЕС показват, че добре структурираният социален диалог допринася за справяне със 

сложните социално-икономически промени, необходими в съвременната икономика.  
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Както и в предишни години, присъдата е недвусмислена: страни със силни институции за 

социален диалог са сред страните с най-добрите показатели и са най-конкурентните 

икономики в ЕС, с по-добра и по-устойчива социална ситуация, отколкото останалите 

държави-членки. 

Тези примери сочат жизнеспособността на "високия път" към международната 

конкурентоспособност, която използва потенциала за решаване на проблеми на социалния 

диалог. Такава стратегия се основава не само на цената на труда, но и на фактори извън 

възнагражденията по отношение на конкурентоспособността, като качеството и 

надеждността на стоките и услугите и обучената и образованата работна сила. 

Настоящият доклад съдържа конкретни примери за приноса на социалните партньори за 

социалното и икономическото развитие, както и за  усилията им да помогнат за 

преодоляването на недопустимо високите нива на безработицата сред младите хора. Това 

отново потвърждава значението на социалния диалог като крайъгълен камък на 

европейския социален модел и на конкурентната социална пазарна икономика. 

Докладът „Индустриалните отношения в Европа 2014” заключава, че предизвикателството 

е да се намери правилната комбинация от приемственост и промяна в системите на 

индустриални отношения, за да се адаптират към условията на ИПС и бързо променящия 

се глобализиран свят. В страните със слаби институции на индустриални отношения, 

организациите на социалните партньори и структурите за социален диалог трябва да бъдат 

засилени, а капацитетът за прогнозиране на необходимите промени - увеличен. 

Следователно, необходим е непрекъснат анализ на развитието на националните системи за 

индустриални отношения. 

Глава 1 предлага преглед на основните количествени тенденции в показателите на 

индустриалните отношения в целия ЕС. Тя включва актуализация на два въпроса, 

разгледани в Доклада за 2012: ново развитие на социалния диалог в държавите-членки от 

Централна и Източна Европа, както и тенденциите в публичния сектор.  

 

Синдикална плътност в ЕС 2001-2012/2013 

 

 

 

 

Обхват на колективното договаряне 
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Глава 2 разглежда по-подробно институциите за определяне на заплатите, някои от които 

бяха трансформирани в последното десетилетие. Главата също изтъква някои основни 

емпирични доказателства за последните промени в колективно договорените заплати и 

производителността. 

Глава 3 се фокусира върху системите за индустриални отношения в петте страни, които са 

получили някаква форма на подкрепа на финансовата стабилност - Гърция, Ирландия, 

Португалия, Испания и Кипър - и изследва взаимодействието между външните и 

вътрешните ограничения за дълбоката трансформация на социалния диалог във всяка 

страна. 

Глава 4 анализира предизвикателствата пред социалните партньори в опитите за решаване 

на проблема с младежката безработица, подчертавайки основните положения на 

политиката, действията и инициативите, предприети от социалните партньори на 

национално и европейско равнище.  

Докладът завършва с обзор на събитията и реакциите в социалния диалог на европейско 

равнище (Глава 5), както и описание на основното развитие на европейското трудово 

законодателство, включително и транспонирането на Директивите през 2014 г. (Глава 6)  
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МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА В ЕВРОПА  ПРЕЗ ЯНУАРИ 2015  

Последни данни на Евростат за минималната заплата (публикувани на 
27.02.2015 г.) 

Минималната работна заплата е гореща тема в ЕС през последните години, особено през 

2014 г., когато Германия реши да въведе минимална заплата от януари 2015 г., и когато 

въпросът беше широко дебатиран в рамките на избора на председатели на Европейския 

парламент и Европейската Комисия. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви по различни поводи, че 

ще работи за въвеждане на минимална социална заплата във всяка държава-членка. В 

обръщението си към Парламента през юли, преди гласуването за неговия избор, Юнкер 

съобщи, "За всички страни в Европейския съюз, ние ще определим минимална социална 

заплата, минимален доход и гарантиран минимален доход”. 

Публикуваната от Евростат статистика
8
 засяга национално установените минимални 

работни заплати (МРЗ). МРЗ обикновено се прилага за всички работници и служители в 

страната или поне за по-голямата част от тях. Въведена е със закон, често след 

консултации със социалните партньори или директно чрез национално междусекторно 

споразумение. МРЗ обикновено се представят като месечно равнище на брутното 

възнаграждение, т.е. преди приспадането на данъка върху дохода и заплащаните от 

работника социални осигуровки.  

Последните европейски данни показват, че са налице огромни различия между отделните 

страни от гл.т. размера на получаваната от работниците МРЗ. Работник в Люксембург 

получава минимално месечно възнаграждение от 1923 евро (това е най-високото равнище 

за целия ЕС), докато работникът в България (страната с най-ниска МРЗ) получава 184 евро 

за труда си.  

Според Евростат минималната работна заплата през 2015 г. е намаляла спрямо 2008 г. 

само в Гърция- тенденция, която сегашното правителство на левицата се опитва да се 

промени. От 2008 г. гръцката минималната работна заплата е паднала с 14%. Докато 

минималната заплата е останала непроменена в Ирландия, други страни вдигнаха заплата 

значително. Най-голям ръст за периода 2008 - 2015 г. е регистриран в Естония (+40%), 

Румъния и Латвия ( с по + 57%), Словакия (+ 58%), България (+ 64%).  

 

                                                 
8
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics
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Карта на минималните заплати, януари 2015 г. 

 

Вариации при национално установените МРЗ 

През януари 2015 г. 22 от 28-те страни членки (без Дания, Италия, Кипър, Австрия, 

Финландия и Швеция) имат национално установени МРЗ (показано е на картата по-горе). 

През януари 2015 г. месечните МРЗ в страните членки на ЕС варират в широки граници - 

от 184 евро в България до 1923 евро в Люксембург
9
. МРЗ има и в следните кандидат-

членки на съюза: Албания, Черна гора, Македония, Сърбия и Турция.     

Фигура 1 показва брутната месечна МРЗ, представена в евро, през януари 2015 г. Страните 

са разделени на 3 групи в зависимост от нивото на МРЗ. Първата група включва страните, 

чиито МРЗ са по-ниски от 500 евро на месец: тук се намират петте кандидат членки и 

десет държави-членки на ЕС-28 (България - €184, Румъния - €218, Литва - €300, Чешка 

Република - €332, Унгария - €333, Латвия - €360, Словакия - €380, Естония - €390, 

Хърватска - €396 и Полша - €410).  

                                                 
9
 При страните-членки извън Еврозоната, които имат МРЗ (България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, 

Румъния и Великобритания) нивата и ранжирането на МРЗ, представена в евро са повлияни от обменните 

курсове.  
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Втората група е съставена от пет страни-членки със средни равнища на МРЗ, вариращи от 

500 до по-малко от 1000 евро на месец (Португалия - €589, Гърция - €684, Малта - €720, 

Испания - €757и Словения - €791).  

Последната група включва седем страни-членки, в които националната МРЗ е 1000 и 

повече евро месечно (това се отнася и за САЩ) - Великобритания - €1,379, Франция - 

€1,458, Ирландия - €1,462, Германия - €1,473, Холандия - €1,502, Белгия - €1,502 и 

Люксембург - €1,923.  

 

Фигура 1 : МРЗ в евро на месец 

 

МРЗ, изразена в Паритет на покупателната способност
10

 (ППС) 

След като се вземат под внимание различията при ценовите равнища, пропастта между 

отделните държави от гл.т. равнището на МРЗ се свива.   

Фигура 2 сравнява брутните МРЗ, отчитайки различията в ценовите равнища чрез 

прилагането на ППС (ППС за крайните разходи за потребление на домакинствата). Както 

може и да се очаква, при вземане под внимание и на ценовите равнища, то вариациите 

между страните намаляват. Страните от 1-ва група, които имат сравнително ниски МРЗ в 

евро, същевременно са и тези с по-ниски ценови равнища и следователно имат 

сравнително по-високи МРЗ от гл.т. на ППС. От друга страна, страните в третата група с 

относително по-високи МРЗ в евро имат и по-високи ценови равнища, като така МРЗ от 

гл.т. на ППС са често по-ниски. Това коригиране на ценовите равнища се отразява на 

частичното изглаждане на отчетливите различия между трите различни групи страни 

(според класифицирането им по размер на МРЗ в евро). Различията в равнищата на МРЗ 

между страните членки на ЕС намаляват, като съотношението от 1:10 (размер в евро) 

                                                 
10

ППС са индикатори за различията в ценовите нива между страните. ППС ни казват колко парични единици 

дадено количество стоки или услуги струва в различните държави. Използвайки ППС, елиминираме ефекта 

на ценовите различия между държавите, създаден от колебанията в разменните курсове на валутата. ППС се 

получават чрез сравняване на ценовите равнища на кошница от сравними стоки и услуги, избрани така че да 

бъдат представителни за моделите на потребителение в различните страни. ППС позволяват да се използват 

значими индикатори (базирани или на цена, или на обем) нужни за сравнение между страните, като 

отразяват различията в покупателната способност, например на домакинствата.  
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достига до 1:4 в ППС. Сред страните членки МРЗ варират от 380 ППС в България до 1561 

ППС в Люксембург.  

Преобръщането от евро в ППС не само стеснява диапазонът между най-високите и най-

ниските МРЗ, но променя и ранжирането на страните (Фигура 1 и Фигура 2). Най-

съществени различия в ранжирането според размера на МРЗ в евро и в ППС се 

наблюдават в Естония, Унгария, Черна гора, Литва, Португалия и Германия - всяка от тези 

страни промени своето място в подреждането с поне две места. Тринадесет страни 

променят своята позиция с едно място. Мнозинството от страните остават в същата група 

при промяната. Изключенията включват Чехия, Унгария, Латвия, Словакия, Хърватия, 

Полша и Турция, всяка от които се премества от Група 1 (със сравнително ниска МРЗ) в 

Група 2 (средно ниво на МРЗ). 

 

Фигура 2: Минимална месечна работна заплата, ППС  

 

МРЗ в съотношение към брутната СРЗ  

През 2013 г. нивото на брутните МРЗ в страните членки на ЕС варира от почти 33% до над 

50% от средната брутна месечна заплата на лицата, работещи в индустрията, 

строителството или услугите (дейностите на домакинствата в ролята им на работодатели и 

на извън териториалните организации и органи са изключени), както е посочено в 

NACE Rev. 2, секции „B–S“ (Фигура 3).  

Нивото на МРЗ спрямо средната стойност на брутната СРЗ е най-високо в Словения 

(51.4%), Гърция (50.1% през 2011 г.) и Турция (50.0% през 2010 г.). В долния край на 

класирането са САЩ, Чехия, Испания и Естония, които са посочили, че нивото на МРЗ е 

по-малко от 35% от средните брутни месечни доходи.  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Statistical_classification_of_economic_activities_in_the_European_Community_(NACE)
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Фигура 3: МРЗ като % от СРЗ, 2013(¹)
11

 

 

Дял на получаващите МРЗ 

Делът на работниците, наети на МРЗ, варира съществено в различните държави. 

Свързвайки данните от последното 4-годишно Изследване на структурата на доходите с 

нивото на МРЗ по това време (октомври 2010 г.), може да се изведе следната прогнозна 

оценка (представена на фигура 4). С оглед сравнимостта на данните, обхватът е ограничен 

до работещите на пълно работно време на възраст 21 и повече години, заети в компании с 

10 и повече работници, изключвайки публичната администрация, отбраната и 

задължителното социално осигуряване (NACE Rev. 2, секция „O“). Нещо повече, 

месечните доходи, изчислени чрез Изследването на структурата на доходите през 2010 г., 

не отчитат доходите, свързани с извънреден труд или работа на смени.  

Сред страните членки на ЕС със законово установени МРЗ, делът на служителите, на 

които им се плаща по-малко от 105% от националната МРЗ е над 9.0% в осем страни 

членки: Словения (19.2%), Литва (13.7%), Латвия (11.8%), Люксембург (10.2%), Полша 

(9.9%), Франция, Ирландия и Хърватия (всички с по 9.2%). Испания (0.2%) отчита най-

ниския дял на служители, получаващи по-малко 105% от националната МРЗ, докато делът 

на получаващите по-малко от тази сума в останалите 11 страни членки е между 2.0% и 

4.7%.  

 

 

 

                                                 
11

(¹) NACE Rev. 2 Секции „B–S“. Дания, Германия, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция: нямат 

национално установена минимална работна заплата.(²) С изключение на NACE Rev. 2 секции „O–Q“.  

³) 2010.(⁴) С изключение на NACE Rev.2 секция „O“.(⁵) 2012.(⁶) 2011. 
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Фигура 4: Дял от работниците, получаващи по-малко от 105% от месечната 

минимална заплата, октомври 2010 г.(¹)
12

 

 

 

Още данни за МРЗ в страните от ЕС през 2014 г. и 2015 г. са представени в Приложение 

1
13

 и Приложения 2 и 3
14

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

(¹) Служители на пълно работно време, на 21 или повече години, работещи в предприятия с 10 или повече 

човека, NACE Rev. 2 Секции „B“ до „S“, с изключение на Секция „O“. За Белгия няма данни. Дания, 

Германия, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат национално установени минимални 

работни заплати. 

(²) През октомври 2010 г. Всяка бизнес единица можеше да заплати всяка сума между 654.69 евро и 734.15 

евро, така че представената пропорция е само прогнозна оценка. 

(³) Националната минимална работна заплата се прилага към служителите на 23 или повече години, но 

обхватът на този анализ покрива работници на 21 или повече години с оглед сравнимостта с другите 

държави. 

Източник: Евростат, Изследване за структурата на доходите (Earnings) 2010 и минималните заплати; 

специални изчисления, направени за целите на настоящата публикация; данните не са достъпни в базата 

данни на Евростат. 

13
Източник: http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1691 

14
 Източник: Industrial relatios in Europe 2014, Europeam Commission, March 2015 

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1691
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Приложение 1 

 

Минимални ставки, работно време и годишен отпуск в ЕС15 

 

Държава Минимални ставки 

2014 г. 

Минимални ставки 

2015 г. 

Работно време Отпуски 

Австрия Няма конкретна 

минимална ставка. За 

различните отрасли, 

минималната ставка се 

определя с колективни 

трудови договори. 

Информация:  

http://www.sozialministeri

um.at 

www.arbeitsinspektion.gv.

at 

www.bmf.gv.at 

 

Няма конкретна 

минимална ставка. За 

различните отрасли, 

минималната ставка 

се определя с 

колективни трудови 

договори. 

Информация: 

http://www.sozialminis

terium.at 

www.arbeitsinspektion

.gv.at 

www.bmf.gv.at 

8 часа на ден; 40 часа 

на седмица. Да се 

вземе предвид, че в 

някои колективни 

договори седмичното 

работно време може да 

е между 38-38.5 часа 

30 дни на работна 

година; при стаж 

над 25 години – 36 

дни. 

Белгия От 01.12.2012 г. 

минималната работна 

заплата е както следва: 

-1501,82  евро за 

работник до 21 год., 

-1541,67 евро за 

работник над 21½ год. и 

трудов стаж над шест 

месеца, 

-1559,38 евро за 

работник над 22 год. с 

дванадесет месеца 

трудов стаж. 

Има договорени по-

високи ставки с 

колективни трудови 

договори по сектори – 

информация и  източник: 

 

http://www.emploi.belgiqu

e.be; 

http://www.cnt-

nar.be/Accord-interpr.htm 

От 01.12.2012 г. 

минималната работна 

заплата е както 

следва: 

-1501,82  евро за 

работник до 21 год., 

-1541,67 евро за 

работник над 21½ 

год. и трудов стаж 

над шест месеца, 

-1559,38 евро за 

работник над 22 год. 

с дванадесет месеца 

трудов стаж. 

Има договорени по-

високи ставки с 

колективни договори 

по сектори –  

информация и  

източник: 

http://www.emploi.bel

gique.be; 

http://www.cnt-

nar.be/Accord-

interpr.htm 

38 часа/седмица 20 работни 

дни/година 

Германия През 2014 г. няма 

конкретна минимална 

ставка. За различните 

отрасли, минималната 

ставка се определя с 

колективни трудови 

договори.  

Необходимата 

През 2015 г. е 

въведена минимална 

ставка в размер на 

8.50 Евро на час. 

Остава условието в  

различните отрасли и 

региони 

минималната ставка 

Работното време 

варира между 38 и 40 

работни часа.  

24 работни дни 

                                                 
15

 Таблицата с минималните ставки и условия на труд е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в раздела „За 

работодатели и работещи“, подрубрика: „Работа на български граждани в чужбина“ 

(http://www.gli.government.bg/page.php?c=56), както и тук:  Minimalni_stavki_za_2014_i_2015.doc 

http://www.sozialministerium.at/
http://www.sozialministerium.at/
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
http://www.bmf.gv.at/
http://www.sozialministerium.at/
http://www.sozialministerium.at/
http://www.arbeitsinspection.gv.at/
http://www.arbeitsinspection.gv.at/
http://www.bmf.gv.at/
http://www.emploi.belgique.be/
http://www.emploi.belgique.be/
http://www.cnt-nar.be/Accord-interpr.htm
http://www.cnt-nar.be/Accord-interpr.htm
http://www.emploi.belgique.be/
http://www.emploi.belgique.be/
http://www.cnt-nar.be/Accord-interpr.htm
http://www.cnt-nar.be/Accord-interpr.htm
http://www.cnt-nar.be/Accord-interpr.htm
http://www.gli.government.bg/page.php?c=56
http://www.gli.government.bg/upload/docs/2015-02/Minimalni_stavki_za_2014_i_2015.doc
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информация може да се 

намери на: www.zoll.de. 

да се определя с 

колективни трудови 

договори, които не 

могат да бъдат под 

минимално 

определената.  

Необходимата 

информация може да 

се намери на: 

www.zoll.de. 

Гърция Минималната работна 

заплата е посочена в 

Закон 4093/2012, ал IA.11 

и е  в размер на 586.08 

Евро или 8205.12 Евро 

годишна заплата (на база 

14 плащания годишно), 

което прави 683.76 

евро/месец (на база 12 

плащания годишно). 

Информация: 

http://www.ypakp.gr 

Минималната 

работна заплата е 

посочена в Закон 

4093/2012, ал IA.11 и 

е  в размер на 586.08 

Евро или 8205.12 

Евро годишна 

заплата (на база 14 

плащания годишно), 

което прави 683.76 

евро/месец (на база 

12 плащания 

годишно). 

Информация: 

http://www.ypakp.gr 

8 часа на ден, 40 часа 

на седмица  

20 работни дни на 

година, но може да 

стигне и до 26 дни, 

в зависимост от 

трудовия стаж 

Дания Няма конкретна 

минимална ставка. За 

различните отрасли, 

минималната ставка се 

определя с колективни 

трудови договори.  

Информация: 

http://uk.bm.dk/ 

Няма конкретна 

минимална ставка. За 

различните отрасли, 

минималната ставка 

се определя с 

колективни трудови 

договори.  

Информация: 

http://uk.bm.dk/ 

Работното време се 

регламентира според 

колективни 

споразумения 

25 дни платен 

отпуск 

Естония Месечната минимална 

заплата  е 355 Евро, т.е. -

2,13 евро на час.  

 

Информация и  

източник: 

http://www.sotsiaalministe

erium.ee 

http://vana.ti.ee 

Месечната 

минимална заплата  е 

355 Евро, т.е. -2,13 

евро на час. 

 

Информация и  

източник: 

http://www.sotsiaalmin

isteerium.ee 

http://vana.ti.ee 

Работните часове се 

договарят между 

служителя и 

работодателя. Очаква 

се служител да работи 

8 часа на ден, 

следователно 40 часа 

на седмица.  

28 работни дни на 

година. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoll.de/
http://www.zoll.de/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://uk.bm.dk/
http://uk.bm.dk/
http://www.sotsiaalministeerium.ee/
http://www.sotsiaalministeerium.ee/
http://vana.ti.ee/
http://www.sotsiaalministeerium.ee/
http://www.sotsiaalministeerium.ee/
http://vana.ti.ee/
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Ирландия 

 

На работниците се 

изплаща възнаграждение 

в размер от 6,06 Евро до 

8,65 Евро на час. 

Информация по 

условията на наемане 

може да се намери на 

адрес: 

http://www.workplacerelat

ions.ie/  

  

 

На работниците се 

изплаща 

възнаграждение в 

размер от 6,06 Евро 

до 8,65 Евро на час. 

Информация по 

условията на наемане 

може да се намери на 

адрес: 

http://www.workplacer

elations.ie/  

  

 

48 часа средно на 

седмица за период от 4 

месеца, в т.ч. и за 

работещи в мобилния 

транспорт, за които е 

допустимо дадена 

работна седмица да 

включва 60 работни 

часа. 

 

-20 работни дни за 

година, в която 

лицето е работило 

най-малко 1365 

часа;  

-или 1/3 от 

работната седмица 

за всеки месец, в 

който са 

отработени повече 

от 117 часа;  

- или 8 % от 

часовете, 

отработени до 

момента; 

Исландия Няма конкретна 

минимална ставка.  

 

Информация: 

http://eng.velferdarraduney

ti.is/ 

 

 

Няма конкретна 

минимална ставка.  

 

Информация: 

http://eng.velferdarrad

uneyti.is/ 

 

 

Нормативно 

определената работна 

седмица е 40 часа за 5 

дни, но за някои 

професии е 37,5 - 39,5 

часа седмично, 

предимно чиновници и 

асистент-продавачи.  

- 2 дни на месец,  

като 14 от тези дни 

– в летния сезон. 

Испания Минималната работна 

заплата (SMI) през 2014 

г., определена с кралски 

указ е в размер на 21,51 

Евро на ден или 645.30 

Евро на месец (на база 14 

плащания годишно), 

което прави 748.3 

евро/месец (на база 12 

плащания годишно). 

Информация и  

източник: 

www.empleo.gob.es 

www.salariominimo.es/. 

 

Минималната 

работна заплата 

(SMI) през 2015 г., 

определена с кралски 

указ е в размер на 

21,62 Евро на ден или 

648.60 Евро на месец 

или 9080.40 Евро 

годишна заплата (на 

база 14 плащания 

годишно), което 

прави 756.70 

евро/месец (на база 

12 плащания 

годишно).  

Информация и  

източник: 

www.empleo.gob.es 

www.salariominimo.es

/. 

40  часа седмично не по-малко от 30 

календарни дни 

Италия Няма установени 

минимални ставки.  

Информация:  www. 

lavoro.gov.it  

Няма установени 

минимални ставки.  

Информация: www. 

lavoro.gov.it  

Не е установен дневен 

лимит от работно 

време;  за работна 

седмица се счита 

всеки период от седем 

дни, в резултат на 

което работодателите 

могат да изчислят 

референтната седмица 

от всеки ден. 

Законодателен декрет. 

N. 66 /04.08.2003 

30 дни платен 

отпуск 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://eng.velferdarraduneyti.is/
http://eng.velferdarraduneyti.is/
http://eng.velferdarraduneyti.is/
http://eng.velferdarraduneyti.is/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.salariominimo.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.salariominimo.es/
http://www.salariominimo.es/
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Кипър Условията на наемане, в 

т. ч. минимално 

заплащане на труда, се 

уреждат с КТД. Архив на 

КТД се поддържа от 

Дирекция „Трудови 

правоотношения“ към 

Министерството на 

труда, благополучието и 

социалната сигурност. 

 

Информация: 

www.mlsi.gov.cy 

www.businessincyprus.gov

.cy  

Условията на 

наемане, в т.ч. 

минимално 

заплащане на труда, 

се уреждат с КТД. 

Архив на КТД се 

поддържа от 

Дирекция „Трудови 

правоотношения“ 

към Министерството 

на труда, 

благополучието и 

социалната 

сигурност. 

 

Информация: 

www.mlsi.gov.cy 

www.businessincyprus

.gov.cy 

48 часа/седмица, в т.ч. 

извънреден труд, за 

референтен период от 

4 месеца; 

нощен труд: средно 8 

ч. за всеки период от 

24 часа, в рамките на 1 

месец. 

 

 

4 седмици платен 

годишен отпуск 

Латвия Oт 01 януари 2014 г. 

размерът на 

минималната месечна 

работна заплата в Латвия 

е 320 евро, а 

минималната часова  

ставка е 1, 933 евро, при 

работно време от 8 часа 

на ден, т. е. 40 часа на 

седмица.  

Информация и  

източник: 

http://www.lm.gov.lv/ 

Oт 01 януари 2015 г. 

размерът на 

минималната 

месечна работна 

заплата в Латвия е 

360 евро, а 

минималната часова  

ставка е 2, 166 евро, 

при работно време от 

8 часа на ден, т.е. 40 

часа на седмица.  

За подрастващите и 

служителите, които 

са изложени на риск, 

минималната часова 

ставка е 2,477 евро 

при работно време от 

7 часа дневно, т. е. 35 

часа седмично. 

Информация и  

източник: 

http://www.lm.gov.lv/ 

Продължителността на 

работното време е 8 

часа на ден или 40 

часа на седмица. 

Подрастващите и 

служителите, които са 

изложени на риск, 

работят, в 

съответствие с 

Кодекса на труда при 

намалено работно 

време от  7 часа 

дневно или 35 часа 

седмично. 

 

Не по-малко от 4 

работни седмици, 

без да се смятат 

празници. За лица 

под 18 години, 

отпуската е един 

месец. 

Литва От януари 2014 г. 

минималната работна 

заплата е 1035 Литас, т. 

е. -6,27 Литас на час. 

Информация и  

източник: 

http://www.socmin.lt/en/ho

me.html 

От януари 2015 г. 

минималната работна 

заплата е 300 Евро , 

т. е. -1,82 Евро на 

час. 

Информация и  

източник: 

http://www.socmin.lt/e

n/home.html 

Законово 

установеното работно 

време е  40 часа 

седмично. 

Максималното 

работно време, вкл. 

извънредния труд, не 

трябва да надвишава 

48 часа за  7 дни. 

28 дни платен 

отпуск 

http://www.mlsi.gov.cy/
http://www.businessincyprus.gov.cy/
http://www.businessincyprus.gov.cy/
http://www.mlsi.gov.cy/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.socmin.lt/en/home.html
http://www.socmin.lt/en/home.html
http://www.socmin.lt/en/home.html
http://www.socmin.lt/en/home.html
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Люксембург За лицата над 18 години 

месечното минимално 

заплащане за 

неквалифициран труд е в 

размер на 1921,03 Евро; 

почасовото минимално 

заплащане е в размер на 

11,10 Евро. 

За лицата над 18 години 

месечното минимално 

заплащане за 

квалифициран труд е в 

размер на 2305,23 Евро; 

почасовото минимално 

заплащане е в размер на 

13,325 Евро. 

Информация и  

източник: 

http://www.itm.lu 

 

От 01.01.2015 г. за 

лицата над 18 години 

месечното 

минимално 

заплащане за 

неквалифициран труд 

е в размер на 1922,96 

Евро; почасовото 

минимално 

заплащане е в размер 

на 11,1154 Евро. 

За лицата над 18 

години месечното 

минимално 

заплащане за 

квалифициран труд е 

в размер на 2307,56 

Евро; почасовото 

минимално 

заплащане е в размер 

на 13,3385 Евро. 

Информация и  

източник: 

http://www.itm.lu 

Съгл.  чл. 211-5 от 

Кодекса на труда 

продължителността на 

работното време не 

може да  надвишава 

повече от 40 часа 

седмично; 

продължителността на 

работния ден е 8 часа. 

Най-малко 25 

работни дни 

платен отпуск в 

годината (чл. 233-4 

от Кодекса на 

Труда) 

Малта Минималната заплата  е 

165.68 евро на седмица 

за лица над 18 години. 

Информация и  

източник: 

www.dier.gov.mt 

 

Минималната 

заплата  е 166.26 евро 

на седмица за лица 

над 18 години. 

Информация и  

източник: 

 www.dier.gov.mt 

Зависи от сферата на 

работа. Средното 

седмично време на 

работа не трябва да 

надвишава 48 часа (в 

период от 17 седмици) 

Служител работещ 

по 40 часа на 

седмица има право 

на 129 часа платен 

отпуск на година 

(4 седмици и 4 

дни, при 8-часов 

работен  ден) 

Нидерландия От 01.01.2014 г. 

минималната заплата 

бруто на месец е 1485.60 

евро; на седмица -342,82 

евро; на ден -68,57 евро  

за лица над 23 год. 

възраст . 

От 01.07.2014 г. 

минималната заплата 

бруто на месец е 1495.20 

евро; на седмица -345,05 

евро; на ден -69,01 евро  

за лица над 23 год. 

възраст . 

Информация и източник: 

www.internationalezaken.s

zw.nl/, 

http://ec.europa.eu/eures/h

ome.jsp?lang=en 

От 01.01.2015 г.  до 

01.07.2015 г. 

минималната заплата 

бруто на месец е 

1495.20 евро; на 

седмица -345,05 евро; 

на ден -69,01 евро  за 

лица над 23 год. 

възраст. 

Информация и 

източник: 

www.internationalezak

en.szw.nl/, 

http://ec.europa.eu/eur

es/home.jsp?lang=en 

Максимум до 12 часа 

на ден, следователно 

60 часа на седмица. 

20 работни дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itm.lu/
http://www.itm.lu/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3DMinisterie%2Bvan%2BSociale%2BZaken%2Ben%2BWerkgelegenheid,%2BSZW,%2Ben%2Bn%25C3%25A9erlandais%26biw%3D1093%26bih%3D479&rurl=translate.google.bg&sl=fr&u=http://www.internationalezaken.szw.nl/&usg=ALkJrhjZQ9GMesdVvcGUz5lhdK4PNt0m-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3DMinisterie%2Bvan%2BSociale%2BZaken%2Ben%2BWerkgelegenheid,%2BSZW,%2Ben%2Bn%25C3%25A9erlandais%26biw%3D1093%26bih%3D479&rurl=translate.google.bg&sl=fr&u=http://www.internationalezaken.szw.nl/&usg=ALkJrhjZQ9GMesdVvcGUz5lhdK4PNt0m-A
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3DMinisterie%2Bvan%2BSociale%2BZaken%2Ben%2BWerkgelegenheid,%2BSZW,%2Ben%2Bn%25C3%25A9erlandais%26biw%3D1093%26bih%3D479&rurl=translate.google.bg&sl=fr&u=http://www.internationalezaken.szw.nl/&usg=ALkJrhjZQ9GMesdVvcGUz5lhdK4PNt0m-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3DMinisterie%2Bvan%2BSociale%2BZaken%2Ben%2BWerkgelegenheid,%2BSZW,%2Ben%2Bn%25C3%25A9erlandais%26biw%3D1093%26bih%3D479&rurl=translate.google.bg&sl=fr&u=http://www.internationalezaken.szw.nl/&usg=ALkJrhjZQ9GMesdVvcGUz5lhdK4PNt0m-A
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en
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Норвегия Няма общовалидна 

минимална работна 

заплата, но в някои 

сектори са въведени 

минимални ставки на 

заплащане. 

За повече информация: 

 

http://www.arbeidstilsynet.

no/fakta.html?tid=240096  

Няма общовалидна 

минимална работна 

заплата, но в някои 

сектори са въведени 

минимални ставки на 

заплащане. 

За повече 

информация: 

http://www.arbeidstils

ynet.no/fakta.html?tid

=240096  

Законът за работната 

среда предвижда 

нормалното работно 

време да включва 

максимум: 

9 ч/24 ч и 40 ч/7 дни 

При сменна работа, 

нощен труд и работа в 

неделни дни, 

нормалното работно 

време е 38 или 36 

ч/седмица. 

 

За повече 

информация: 

http://www.arbeidstilsyn

et.no/fakta.html?tid=240

065  

25 работни дни за 

година; 

работници над 60-

годишна възраст 

имат право на 

допълнителна 

отпуска от 1 

седмица; 

обикновено, под 1 

работна седмица 

се разбират 6 

работни дни. 

Информация: 

http://www.arbeidsti

lsynet.no/fakta.html

?tid=240067  

Обединено 

кралство 

Националното 

минимално заплащане е 

определено като 

почасова ставка, която се 

изплаща като средна 

стойност за всички 

отработени часове в 

рамките на определен 

референтен период. 

Референтният период 

може да бъде: ден, 

седмица или месец (не 

по-дълъг от месец). 

Ставките се актуализират 

през м. октомври на 

всяка година.  

От м. октомври 2013 г. 

до октомври 2014 г. са: 
Възрастни (21 год. и 

повече) £6.31 

18-20 годишни                           

£5.03 

16-17 годишни                           

£3.72 

Стажанти                                     

£2.68 

За повече информация: 

https://www.gov.uk/nation

al-minimum-wage-rates  

Националното 

минимално 

заплащане е 

определено като 

почасова ставка, 

която се изплаща 

като средна стойност 

за всички отработени 

часове в рамките на 

определен 

референтен период. 

Референтният период 

може да бъде: ден, 

седмица или месец (и 

не по-дълъг от 

месец). 

Ставките се 

актуализират през м. 

октомври на всяка 

година.  

От м. октомври 

2014 г. до октомври 

2015 г. са: 
Възрастни (21 год. и 

повече) £6.50 

18-20 годишни               

 £5.13 

16-17 годишни               

 £3.79 

Стажанти                               

£2.73 

 

 За повече 

информация: 

https://www.gov.uk/na

tional-minimum-wage-

rates  

средно 48 часа/7 дни 

(при референтен 

период от 17 

седмици), със 

съществуваща 

възможност 

определени работници 

доброволно да се 

откажат от това 

ограничение за 

определен период или 

за неопределено 

време; 

нощен труд: средно 8 

часа/24 часа (също при 

референтен период от 

17 седмици) 

За повече 

информация: 

https://www.gov.uk/ma

ximum-weekly-

working-hours  

5,6 седмици 

платен годишен 

отпуск, на който 

работещите имат 

право след 13 

седмици 

непрекъсната 

заетост. 

За повече 

информация: 

https://www.gov.uk/

holiday-entitlement-

rights  

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240065
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240065
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240065
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240067
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240067
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240067
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours
https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours
https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours
https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights
https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights
https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights
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Полша Минималното заплащане 

се определя ежегодно въз 

основа на Закона за 

минималното заплащане 

(The act on minimum 

remuneration). За 2014 г. 

минималната месечна 

заплата е 1680 полски 

злоти .  

Източник: 

www.mpips.gov.pl 

Информация: 

www.pip.gov.pl   

Минималното 

заплащане се 

определя ежегодно 

въз основа на Закона 

за минималното 

заплащане (The act on 

minimum 

remuneration). За 2015 

г. минималната 

месечна заплата е 

1750 полски злоти .  

Източник:  

www.mpips.gov.pl 

Информация: 

www.pip.gov.pl  

8 часа дневно; 40 часа 

седмично.   

20 дни – ако 

служителят е бил 

нает за по-малко 

от 10 години; 26 

дни, ако 

служителят има 

повече от 10 

години трудов 

стаж 

Португалия Минималната работна 

заплата e както следва: 

 485 Евро за страната- 

национална 

континентална, за 

Азорските острови – 

509.25 и Мадейра  - 

494.70 Евро, съгл. чл. 

273-275 от Кодекса на 

труда, където  са 

предвидени  три 

минимални заплати  за 

плащане - за страната, за 

Азорските острови и  за 

Мадейра. 

 Източник: 

www.meusalario.org 

Информация: 

www.act.gov.pt 

 

Минималната 

работна заплата e 

както следва: 

 505 Евро за страната 

- национална 

континентална, за 

Азорските острови – 

530.25 и Мадейра  - 

515 Евро, съгл. 

чл. 273-275 от 

Кодекса на труда, 

където  са 

предвидени  три 

минимални заплати  

за плащане - за 

страната, за 

Азорските острови и  

за Мадейра .  

Източник: 

www.meusalario.org 

Информация: 

www.act.gov.pt 

 

8 часа труд. Има 

спецификации 

съгласно колективното 

договаряне, 

приложимо за сектора. 

Няма законово 

ограничение за 

часовете на нощен 

труд, но има 

юридическа 

квалификация на 

периода на нощния 

труд.  Работните 

часове се изчисляват 

дневно и седмично. 

22 дни платен 

отпуск.  

Румъния Минималната заплата от 

01.01.2014 г. е 710 

румънски леи, а от 

01.07.2014 г. - 900 

румънски леи на месец. 

 

Източник: 

www.legislatiamuncii.man

ager.ro 

Информация: 

http://www.mmuncii.ro 

Минималната 

заплата от 01.01.2015 

г. е  950 румънски 

леи на месец. 

 

Източник: 

www.legislatiamuncii.

manager.ro 

Информация: 

http://www.mmuncii.r

o 

8 часа на ден; 40 часа 

на седмица; 

Максималната  

продължителност на 

работното време не 

може да надвишава 48 

часа  седмично, 

включително при 

полагане на 

извънреден труд 

Не по-малко от 20 

работни 

дни/годишно 

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.pip.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.pip.gov.pl/
http://www.meusalario./
http://www.act.gov.pt0.25/
http://www.meusalario./
http://www.act.gov.pt0.25/
http://www.legislatiamuncii.manager.ro/
http://www.legislatiamuncii.manager.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.legislatiamuncii.manager.ro/
http://www.legislatiamuncii.manager.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.mmuncii.ro/
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Словакия Минималната работна 

заплата е 352 Евро/месец 

или 2,023 евро/час. 

Информация: 

www.employment.gov.sk. 

http://www.safework.gov.s

k. 

Минималната 

работна заплата е 380 

Евро/месец или 2,184 

евро/час. 

Информация: 

www.employment.gov

.sk. 

http://www.safework.g

ov.sk. 

40 часа/седмично 20 работни 

дни/годишно 

Словения Минималната заплата се 

променя съгл. чл. 6 от 

Закона за минималната 

работна заплата в края на 

януари всяка година. За 

периода от 01.01.2014 г. 

до 31.01.2015 г. 

минималната работна 

заплата е 789.15 евро на 

месец. 

Източник и информация: 

www.wageindicator.org  

 

http://www.mddsz.gov.si/

. 

Минималната 

заплата се променя 

съгл. чл. 6 от Закона 

за минималната 

работна заплата в 

края на януари всяка 

година. За 2015 г. 

минималната работна 

заплата е  790.73 евро 

на месец. 

 

Източник и 

информация:  

http://www.mddsz.go

v.si/. 

40 часа/седмично 20 работни 

дни/годишно 

Унгария Минималната работна 

заплата се определя 

както следва: 

-за неквалифицирани 

работници-101.500 

форинта на месец; 

-за квалифицирани 

работници – 118. 000 

форинта/ месец. 

 

Източник: 

www.wageindicator.org  

Информация: 

http://www.eselyegyenlose

g.hu 

Минималната 

работна заплата се 

определя както 

следва: 

-за неквалифицирани 

работници-105 000 

форинта на месец; 

-за квалифицирани 

работници – 122 000 

форинта/ месец. 

 

Източник: 

www.wageindicator.or

g  

Информация: 

http://www.eselyegyen

loseg.hu 

Установеното работно 

време е 8 часа. При 

споразумение между 

страните , дневното 

работно време може да 

се увеличи до не 

повече от дванадесет 

часа дневно за 

служителите, които:  

- са на разположение;  

- които са роднини на 

работодателя или на 

собственика. 

20 работни дни 

редовен годишен 

отпуск. 

 

Финландия Във Финландия няма 

определени минимални 

ставки на заплащане. 

 

Информация:  

http://www.finlex.fi/ 

 

Във Финландия няма 

определени 

минимални ставки на 

заплащане. 

 

Информация:  

http://www.finlex.fi/ 

 

Информация: 

Финландска данъчна 

администрация 

 

http://www.vero.fi/en-

US 

 

Във Финландия 

всички служители 

имат право до 2,5 

дни отпуск на 

месец. 

 

 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.safework.gov.sk/
http://www.safework.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.safework.gov.sk/
http://www.safework.gov.sk/
http://www.wageindicator.org/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.wageindicator.org/
http://www.eselyegyenloseg.hu/
http://www.eselyegyenloseg.hu/
http://www.wageindicator.org/
http://www.wageindicator.org/
http://www.eselyegyenloseg.hu/
http://www.eselyegyenloseg.hu/
http://www.finlex.fi/
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Франция От 1 януари 2014 г., 

почасовата минимална 

ставка е 9,53 евро/бруто, 

т. е. -1 445,36 Евро на 

месец, въз основа на 

законоустановеното 

работно време във 

Франция от 35 

часа/седмично. 

 

Източник: www.travail-

emploi.gouv.fr  

От 1 януари 2015 г., 

почасовата 

минимална ставка се 

повиши на 9,61 

евро/бруто, 

т.е. 1 457,52 Евро на 

месец, въз основа на 

законоустановеното 

работно време 

 във Франция от 35 

часа/седмично. 

Източник: 

www.travail-

emploi.gouv.fr  

Във Франция 

законоустановената 

продължителност на 

работното време е 35 

часа седмично, 

независимо дали е 

малко или по-голямо 

предприятие. 

Максималната 

продължителност на 

ефективна работа, ако 

не е предвидено друго, 

не може да надвишава: 

- 10 часа в 

денонощието, 

- 48 часа на седмица 

(44 часа средно за 

период от 12 

последователни 

седмици) 

Във Франция, 

всички служители 

имат право до 2,5 

дни отпуск за 

месец 

действителна 

работа, тоест от 30 

работни дни за 

почивка (5 

седмици) за една 

пълна работна 

година. 

 

Хърватия Минималната месечна 

брутна  работна заплата 

се определя с Декрет на 

правителството 

ежегодно. За 2014 г. тя е 

3 017.61 Куни.  

 

Източник: 

www.wageindicator.org и 

www.danas.net.hr 

Информация: 

www.mrms.hr 

 

Минималната 

месечна брутна  

работна заплата се 

определя с Декрет на 

правителството 

ежегодно. За 2015 г. 

тя е 3 029.55 Куни.  

 

Източник: 

www.wageindicator.or

g и www.danas.net.hr 

Информация: 

www.mrms.hr 

Максимум 40 работни 

часа седмично.   

При 5-дневна 

работна седмица - 

20 работни дни 

годишно, а при 6-

дневна работна 

седмица – 24 

работни дни,  съгл.  

разпоредбите за 

платения годишен 

отпуск  - чл. 55-64 

от Закон за труда. 

Чешка 

република 

8500 CZK на месец, т.е.  

50.50 CZK на час; 

 Източник и 

информация:  

www.mpsv.cz 

9200 CZK на месец, 

т.е.  55.00 CZK на 

час; Източник и 

информация:  

www.mpsv.cz 

40 часа/седмично 20 работни 

дни/годишно 

http://www.wageindicator.org/
http://www.danas.net.hr/
http://http/www.mrms.hr
http://www.wageindicator.org/
http://www.wageindicator.org/
http://www.danas.net.hr/
http://http/www.mrms.hr
http://www.mpsv.cz/
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Швеция Няма законово 

определена минимална 

заплата. Тя се определя с 

КТД, които са различни 

за отделните отрасли. 

Въпросът е от 

компетентността на 

синдикалните 

организации. 

Информация:  

www.unionen.se  

Информация относно 

КТД и минималното 

заплащане, валидни за 

конкретен бранш: 

employers’ and 

employees’ organisations  

Информация относно 

трудовото 

законодателство в 

Швеция може да се 

намери на български 

език на интернет 

страницата на 

Институцията за 

работната среда: 

http://www.av.se/language

s/bulgarian/labor_law/  

 

 

Няма законово 

определена 

минимална заплата. 

Тя се определя с 

КТД, които са 

различни за 

отделните отрасли. 

Въпросът е от 

компетентността на 

синдикалните 

организации. 

 Информация: 

www.unionen.se  

Информация относно 

КТД и минималното 

заплащане, валидни 

за конкретен бранш: 

employers’ and 

employees’ 

organisations  

Информация относно 

трудовото 

законодателство в 

Швеция може да се 

намери на български 

език на интернет 

страницата на 

Институцията за 

работната среда: 

http://www.av.se/langu

ages/bulgarian/labor_l

aw/  

 

 

Редовно работно 

време: 40 ч седмично 

или средно 40 ч на 

седмица за период от 

не повече от 4 

седмици; 

време „на повикване“: 

48 ч за период от 4 

седмици или 50 ч за 

календарен месец; 

извънреден труд: 48 ч 

за период от 4 

седмици или 50 ч за 

календарен месец – 

максимум 200 ч за 

календарна година; 

Закон за работните 

часове: 

http://www.government.

se/sb/d/5807/a/104979  

С общоприложими 

КТД е възможно да 

бъдат договорени 

други условия.  

25 работни 

дни/годишно, като 

референтният 

период се отчита 

от 1 април на 

текущата година 

до 31 март на 

следващата 

година; 

- при начало на 

трудовото 

правоотношение 

след 31 август, 

работещият има 

право само на 5 

дни годишен 

отпуск за текущия 

референтен 

период; 

- при трудово 

правоотношение с 

продължителност 

от 3 месеца и 

когато работата не 

бъде продължена 

след този срок, не 

се предвижда 

годишен отпуск, а 

това се 

компенсира със 

съответно 

заплащане; 

Закон за годишния 

отпуск: 

http://www.govern

ment.se/sb/d/5807/a

/104986  

- с КТД е 

възможно да бъдат 

договорени други 

условия. 

Лихтенщайн Няма установена 

минимална работна 

заплата. 

Информация:  www.llv.li. 

 

 

Няма установена 

минимална работна 

заплата. 

Информация:  

www.llv.li. 

 

 

Максимум 45 работни 

часа за индустриални 

предприятия, както и  

при административен, 

технически и друг 

персонал в 

търговските дружества 

и търговия на дребно; 

за всички останали – 

48 работни часа и 40 

работни часа за лица 

между 15 и 18 год. 

Информация:  

www.llv.li. 

Работниците имат 

право на  4 

работни седмици 

за една календарна 

година и  5 

работни седмици  

при стаж над 20 

години (съгл. чл. 

30 от Кодекса на 

труда). 

 

Източник: Главна инспекция по труда 

 

http://www.unionen.se/
http://www.av.se/inenglish/working/labour_legislation/organisations.aspx
http://www.av.se/inenglish/working/labour_legislation/organisations.aspx
http://www.av.se/languages/bulgarian/labor_law/
http://www.av.se/languages/bulgarian/labor_law/
http://www.unionen.se/
http://www.av.se/inenglish/working/labour_legislation/organisations.aspx
http://www.av.se/inenglish/working/labour_legislation/organisations.aspx
http://www.av.se/inenglish/working/labour_legislation/organisations.aspx
http://www.av.se/languages/bulgarian/labor_law/
http://www.av.se/languages/bulgarian/labor_law/
http://www.av.se/languages/bulgarian/labor_law/
http://www.government.se/sb/d/5807/a/104979
http://www.government.se/sb/d/5807/a/104979
http://www.government.se/sb/d/5807/a/104986
http://www.government.se/sb/d/5807/a/104986
http://www.government.se/sb/d/5807/a/104986
http://www.llv.li/
http://www.llv.li/
http://www.llv.li/
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Приложение 2 

 

Номинална компенсация на един нает: цялата икономика (EUR; EU-28=100) 

 

Страна 2002 2007 2012 2013 

BE 142.52 141.52 147.50 149.12 

BG 9.27 11.78 17.27 18.14 

CZ 29.86 39.79 44.90 42.24 

DK 135.32 141.53 147.79 147.96 

DE 114.05 103.95 105.55 106.65 

EE 22.52 39.25 41.74 44.42 

IE 120.36 138.06 127.73 124.48 

GR 71.71 76.87 68.62 63.50 

ES 88.65 93.50 97.46 97.22 

FR 129.23 131.63 136.00 137.08 

HR 40.87 47.69 48.27 48.38 

IT 107.25 109.54 111.67 112.23 

CY 67.76 70.24 70.87 66.05 

LV 15.96 32.50 33.42 34.69 

LT 18.33 28.94 32.36 33.60 

LU 155.92 159.63 165.28 168.94 

HU 31.35 38.59 33.77 34.13 

MT 56.14 55.79 58.39 58.22 

NL 143.58 147.00 150.05 152.19 

AT 139.20 137.31 141.56 143.24 

PL 29.21 29.53 32.44 32.93 

PT 56.68 58.57 56.60 58.05 

RO 11.03 23.36 20.06 21.25 

SI 57.45 65.67 68.83 68.25 

SK 19.88 33.00 41.04 41.00 

FI 115.93 120.20 128.04 129.59 

SE 127.06 131.62 142.20 143.47 

UK 133.00 134.15 115.65 111.73 

Махимум 155.9 159.6 165.3 168.9 

Минимум 9.3 11.8 17.3 18.1 

Диапазон 146.7 147.8 148.0 150.8 

Source: AMECO (HWCDWR), ESA1995 
(1)

. 
(1) National accounts-based data used in this chapter correspond to the European System of Accounts 

(ESA) 1995.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

Приложение 3 

Промени в номиналната и реалната компенсация на един нает, 2012-2002 
(промяна %)  

Номинална компенсация Реална компенсация 

 2007/2002        2012/2007 2012/2002 2007/2002 2012/2007 2012/2002 

AT 12.0 12.3 25.8 2.7 3.2 6.0 

BE 12.8 13.5 28.0 0.9 3.5 4.5 

BG 44.9 59.6 131.3 8.5 27.0 37.8 

CY 19.2 10.4 31.6 -1.0 -0.4 -1.4 

CZ 36.4 11.3 51.9 25.6 7.8 35.3 

DE 3.5 10.6 14.5 -1.2 4.5 3.2 

DK 19.1 13.6 35.4 6.6 0.8 7.5 

EE 97.9 15.8 129.2 41.4 2.8 45.3 

EL 21.7 -2.8 18.4 4.6 -10.9 -6.8 

ES 19.8 13.5 36.0 -1.5 10.7 9.0 

FI 17.8 16.0 36.6 13.1 4.7 18.4 

FR 15.7 12.5 30.2 4.5 5.0 9.6 

HR 31.2 13.0 48.3 8.6 -0.5 8.0 

HU 44.6 9.7 58.6 16.6 -7.2 8.2 

IE 30.3 0.8 31.3 14.0 8.1 23.3 

IT 16.0 11.0 28.8 3.6 2.6 6.4 

LT 78.9 21.8 118.0 42.6 4.0 48.4 

LU 16.3 12.8 31.1 -7.1 -3.1 -10.0 

LV 178.7 11.6 210.9 70.0 -7.4 57.4 

MT 18.5 14.0 35.1 4.6 -0.7 3.9 

NL 16.3 11.2 29.3 6.4 5.3 12.0 

PL 12.6 32.4 49.0 -0.5 15.4 14.9 

PT 17.4 5.3 23.5 2.6 2.1 4.8 

RO 156.6 25.1 221.0 27.9 -9.5 15.7 

SE 18.8 10.7 31.6 10.1 1.9 12.2 

SI 37.7 14.2 57.2 16.8 5.8 23.5 

SK 49.2 20.8 80.2 25.6 14.9 44.3 

UK 24.7 11.3 38.7 11.1 -1.1 9.9 

EU-
28 

13.6 8.9 23.7 3.3 3.9 7.3 

EA-
18 

13.5 8.9 23.7 1.8 5.3 7.2 

Source: AMECO, Nominal compensation per employee: total economy (HWCDW, national currency), 
Real compensation per employee, deflator GDP: total economy (RWCDV, national currency 2005=100,)  
 

Последните  данни на Евростат показват, че през 2014 средните разходи за труд  на 

час (с изключение на селското стопанство и публичната администрация) са   съответно     

€ 24.6 в Европейския съюз (ЕС) и € 29,2 в евро зоната (EA18). Въпреки това, тази средни 

стойности прикриват съществуващите големи различия между държавите-членки на ЕС, с 

най-ниските разходи за труд на час, регистрирани в България (€ 3.8), Румъния (€ 4.6), 

Литва (€ 6.5) и Латвия (€ 6.6) и най-висок и - в Дания (€ 40.3), Белгия (€ 39.1), Швеция (€ 

37.4) и Люксембург (€ 35.9). 
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АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ ЕКП и МКП 

ЕКП: ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС ТРЯБВА 

ДА ПРЕОДОЛЕЯТ СЕДЕМГОДИШНОТО БЛОКИРАНЕ НА 

ПРЕГОВОРИТЕ ПО РАЗМЕРА НА ОТПУСКА ПО МАЙЧИНСТВО, 6 март 

2015 г.  

В своето изявление по повод Международния ден на жената Европейската конфедерация 

на профсъюзите (EКП) подчертава: 

-    необходимостта да се увеличи продължителността на отпуска по майчинство в   

ЕС до минимум 18 седмици, каквото е равнището на международните стандарти; 

- призовава европейските правителства да постигнат съгласие по това 

предложение, което е блокирано от 2008 г. насам! 

"Абсолютно скандално е, че от 2008 г., правителствата в ЕС блокират предложението 

за увеличаване на отпуска по майчинство", заяви Бернадет Сегол, Генерален секретар на 

ЕКП. "Правителства трябва да действат решително сега, за да излязат от тази срамна 

ситуация”.  

„Осемнадесет седмици платен отпуск по майчинство е международен стандарт, но 

правителствата в ЕС не успяват да ги договорят. За тях по-лесно беше да налеят 

огромни финансови ресурси за спасяване на еврото, но се оказа много трудно да приемат 

решение, което да увеличи правата на жените. Този факт показва ясно ценностите на 

днешните европейски правителства”.  

„Необходима е също така по-добра защита на бременните работнички по отношение на 

здравето и безопасността при работа, както и да се прекрати нарастващата 

тенденция на несправедливо уволнение на жени, които са информирали работодателя за 

бременността си или са се върнали на работа след отпуск по майчинство." 

 

Някои факти за  отпуска по майчинство 

От 1992 г. законодателството на ЕС гарантира на жените най-малко 14 седмичен размер на 

отпуска по майчинство и „адекватно обезщетение”. 

През 2008 г. Европейската комисия предложи да се повиши този размер до 18 седмици, 

т.е. до стандарта на Международната организация по труда към ООН.  

Оттогава Европейският парламент и Съветът не успяват да се споразумеят какъв да бъде 

размерът на това увеличение! През декември 2014 г. , Европейската комисия заяви, че ако 

не бъде постигнато споразумение в рамките на шест месеца, тя ще оттегли предложението 

си. Тази Директива е посочена като част от анализа RE-FIT на Европейската комисия, 

свързан с нейните усилия да намали регулативната тежест. ЕК заяви, че е готова да 

направи ново, "по-модерно" алтернативно предложение, но се счита, че то няма да бъде 

правно обвързващо и следователно ще има ограничен или почти никакъв ефект. Сега 

Европейският парламент прави нов опит за постигане на споразумение. 
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Осемнадесет седмичният напълно платен отпуск по майчинство ще гарантира по-високи 

стандарти на жените в Австрия, Белгия, Хърватска, Финландия, Франция, Германия, 

Гърция, Люксембург, Холандия, Словения, Испания и Швеция. Само в три държави - 

Хърватска, Германия и Швеция отпускът по майчинство трябва да се увеличи с четири 

седмици, за да достигне до 18-седмичния международен стандарт. 

ЕКП и европейските профсъюзни федерации, членуващи в нея, призоваха своите 

национални членове да окажат натиск върху своите депутати в Европейския парламент  да 

подкрепят решение за създаване на работна група, за да се преодолее застоят и да бъдат 

приключени преговорите. 

Според ЕКП, „Това е важно, тъй като тази Директива, ако бъде оттеглена, ще бъде 

първата жертва на RE-FIT, нещо, на което ние трябва да се противопоставим 

категорично в полза на всички синдикати в Европа. Заплахата за изтеглянето на 

Директивата за отпуска по майчинство от законодателния процес е сериозна, тъй като 

тя отрича реториката на Европа за нейния ангажимент за равенството между 

половете и ефективен баланс между професионалния и личния живот на жените и 

мъжете в Европа. Приемането на по-силна Директива майчинство би имало 

положителна и пряка полза за милиони семейства и ще изпрати положително послание 

към хората в целия ЕС, че той се ангажира с техните права”. 

 

EКП: РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕКП ОТНОСНО СПРАВЯНЕТО С УКРИВАНЕТО 

НА ДАНЪЦИ, ИЗБЯГВАНЕТО НА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И 

ДАНЪЧНИТЕ УБЕЖИЩА  

 
Приета от Изпълнителния комитет на ЕКП на 10-11 март 2015 г. (със 

съкращения)
16

 

ЕКП констатира, че е налице е много съществен ръст в избягването на данъци, които 

заедно с укриването на данъци представлява огромна загуба за бюджета на Европейските 

страни, възлизаща на 1 трилион евро годишно в ЕС. Това е улеснено от глобализацията, 

финансиализацията, цифровата икономика, увеличаването на търговията и увеличаването 

на дела на капитала в националния доход и липса на политическа воля за решаване на 

проблема с различията в данъците. Докато капиталът е глобален, правилата за данъчно 

облагане остават национални. Измамите и избягването на данъците процъфтяват, поради 

липсата на информация за капиталовите потоци и собствеността върху активите на 

международно ниво, липсата на автоматичен обмен на данни за данъчно облагане между 

администрациите, и поради това, че националните правителства са по-фокусирани върху 

данъчната конкуренция, отколкото върху сътрудничеството и повече върху 

администрирането, отколкото върху разследването. 

От началото на финансовата криза през 2008 г., много правителства от ЕС, вместо да 

инвестират в данъчните администрации, направиха точно обратното, като намалиха 

човешките и материалните ресурси, необходими за справяне с укриването на данъци. 

Програмите за строги икономии, по-специално, имаха вредно въздействие. 

Ползата от съгласуваните действия на международно равнище във връзка с измамите и 

избягването на данъци ще бъдат увеличеният икономически растеж, заетост, 

                                                 
16

 Пълният текст ще намерите тук: http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-tackling-tax-evasion-

avoidance-and-tax-havens#.VSYZ_dysU8o 

  

http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-tackling-tax-evasion-avoidance-and-tax-havens#.VSYZ_dysU8o
http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-tackling-tax-evasion-avoidance-and-tax-havens#.VSYZ_dysU8o
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справедливост и приходите от данъци, ако се проведат енергично. Увеличените данъчни 

приходи е от решаващо значение за финансиране на обществените услуги, които в някои 

страни се влошиха драстично, за финансиране на социалното осигуряване, както и за 

борба с бедността. 

Препоръки 

Общи препоръки 

Създаване на работна група на ЕКП за данъчното облагане след Конгреса през 2015 г. с 

оглед мониторинг и в отговор на съответните инициативи на ЕС и ОИСР, както и за 

разработването на политика на ЕКП в тази област. 

Създаване  на EuroTax като международен общоевропейска център за данъчно 

разследване, добре финансиран, с широки правомощия за разследване на данъчните 

измами и избягването на плащането на данъци от богати хора, фирми и престъпници. 

Европейската комисия следва да създаде широко представителна Комисия по 

европейската данъчна политика, която да очертае широка еволюция на данъчното 

облагане в ЕС, която да се основава на широки принципи на данъчното облагане. А целта 

за намаляване на разликата в данъците трябва да се постави успоредно с инвестициите в 

данъчните администрации. 

Ключов механизъм за противодействие на данъчните измами и избягването на плащането 

на данъци е да се въведе периодична оценка на нетните активи на всички граждани, 

включително тези, държани в чужбина. Това ще допринесе и за по-добре обосновано 

разработване на политиката и на данъчната политика. 

Държавите-членки на ЕС трябва да започнат обсъждане на общи принципи на данъчното 

облагане на доходите и имуществото. 

Във  всички държави-членки да се въведе данък върху финансовите транзакции. 

Опитите да се реши въпросът с избягването на данъци от МНК чрез задължително 

въвеждане на докладване страна по страна в ЕС в банковия сектор и добивната 

промишленост са добре дошли, но трябва да обхванат всички сектори. По отношение на 

BEPS, трябва да има: а) публично оповестяване на отчетите на дружествата страна по 

страна; и б) ефективно справяне с банкирането в сянка и спекулативното обединяване на 

частни капитали. 

Борбата с данъчните измами и избягването на плащането на данъци изисква по-голяма 

прозрачност на ниво предприятие, включително по-голяма демокрация на работното 

място, ограничаване на разпоредбите по отношение на търговски тайни и публично 

оповестяване на собствеността. 

Ограничаване на избягването на данъци 

Данъчната конкуренция между държавите-членки, за да спечелят ПЧИ е нездравословно и 

в крайна сметка самоунищожително. Тя е най-великият стимул да избягването на данъци, 

принуждаващо държавите-членки да се конкурират за оферти с все по-ниски данъчни 

ставки и безброй механизми за избягване на плащането на данъци, рекламирани като 

"стимули". Данъчното облагане трябва да бъде координирано ефективно в рамките на ЕС, 

за да се сложи край на сегашната надпревара, насочена към ниските равнища. Трябва да 

има пълна прозрачност по отношение на данъчните регулации, а държавите-членки трябва 

да обменят информация относно данъчното облагане. 
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ЕКП подкрепя въвеждането на задължителна обща консолидирана корпоративна данъчна 

основа в ЕС, най-вероятно чрез въвеждане на минимална данъчна ставка от 25%. 

Европа трябва да направи трудно за лицата от 28-те държави-членки и дигиталните 

компании да извършват дейност на територията на Европейския съюз, освен ако те не се 

задължат да се регистрират данъчно в ЕС по EuroTax или в някоя държава-членка. 

Данъчната система на Европа следва да осигури по-голямо сътрудничество с държавите-

членки, за да се противодейства на избягването на данъка върху доходите и социалното 

осигуряване от работещите в МНК в държавите-членки с ниски данъци или чрез 

използване на схеми за (фалшива) самостоятелна заетост и подизпълнители. 

Голямата четворка счетоводни фирми трябва да бъдат разделени и да се предприемат 

стъпки за разделяне на отговорността за такива функции, като одит, данъчно облагане и 

консултиране, за да се избегне конфликт на интереси и правителствата трябва да 

престанат да вграждат техни служители в икономическите и данъчните служби. В същото 

време, трябва да им бъде забранено да консултират Комисията по политики за добро 

управление на данъците. 

От МНК следва да се изисква да публикуват пълните отчети във всяка страна, в която 

оперират, включително информация за относителните и абсолютните стойности на 

икономическата активност във всяка страна (най-малкото, оборот, заетост, инвестиции, 

печалби и платените данъци). По този начин такива практики, като групи предприятията 

от ЕС, компании с неограничена отговорност, както и други вратички и изключения от 

разкриване на финансова информация от големите фирми във всяка държава-членка 

следва да бъдат прекратени. 

Всички големи компании трябва да бъдат задължени да публикуват информация за 

годишните кешови плащания на данъци, направени от компанията в икономиката и да 

информират своите работници. С една дума, информация за действителното плащане на 

данъци за всяка година, а не само някои изисквания или уклончиви цифри. 

Ерозията на данъчната основа би могла да бъде ограничена чрез въвеждането на данък 

при източника върху лихвените плащания и възнагражденията под формата на процент от 

прихода. Това важи и за ограничаването върху приспадането на лихвени плащания и 

възнаграждения под формата на процент от прихода. 

Избягването на данъци чрез използването на тръстове, включително семейни тръстове е 

широко разпространено при заможни хора и други юридически лица и трябва да бъде 

значително ограничено. В допълнение всички тръстове сега трябва да публикуват отчети в 

съответствие с правилата на ЕС за фирми, ако техните активи са с размер, сходен на с този 

на средни и големи фирми, без никакви изключения. 

Премахване на укриването на данъци 

От държавите-членки следва да се изисква да инвестират в данъчните администрации и да 

изграждат необходимия капацитет за разследване в данъчното облагане за ограничаване 

избягването и укриването на данъци и всички трябва да се стремят да работят, спазвайки 

най-високите стандарти. Държавите-членки следва да обединят финансовите средства, 

персонала и компетенциите на своите служби за разследване в областта на данъците. 
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Стремежът да се обменя информация за частни лица и фирми може да бъде приветстван, 

но нивото на укриването на данъци остава много високо. Необходимо е много по-строго 

разследване в държавите-членки, на европейско и международно равнище, за да се 

справят с това явление. Привилегированата собственост на всички дружества и тръстове 

трябва да бъде регистрирана публично. Затова е важно решението на Съвета от януари 

2015 г. относно Директивата за предотвратяване на прането на пари за по-бързо 

въвеждане на листването на крайните собственици на компанията в Централните 

регистри. 

ЕКП подкрепя мерките, които принуждават данъчни убежища като Швейцария, Монако, 

Лихтенщайн и други да оповестяват информация за европейските граждани, но 

Европейската комисия трябва да се насочи и срещу всички данъчни убежища в рамките на 

своята географска област, за да се елиминират всички загуби на данъчни приходи въз 

основа на критерии, определени в плана за действие на ЕС за борба с данъчните измами и 

укриването на данъци, правилата за държавна помощ и обмена на данъчна информация. 

ЕС не трябва да се колебае да въведе санкции срещу юрисдикциите, които не оказват 

съдействие. На нито една банка в ЕС, нито на някоя друга банка (например банка на 

САЩ), оперираща в ЕС, не трябва да бъде позволено да има дъщерно дружество или 

филиал в някой данъчен рай. Ако те действат по някакъв начин в някой данъчен рай, 

техният лиценз за  банкиране в ЕС следва да бъде отменен. За тези, които използват 

данъчните убежища, трябва да бъдат забранени обществени поръчки. 

 

Европейските синдикалисти се обединиха в призива си за данъчна справедливост и 

поискаха нови действия на национално и европейско равнище, които да сложат край на 

избягването и неплащането на данъци и данъчните убежища, както и за по-целенасочено 

планиране в областта на данъчната политика.  

Според Бернадет Сегол, Генерален секретар на ЕКП: “Укриването на данъци и 

избягването на плащане на данъци процъфтяват, поради липсата на информация  за 

капиталовите потоци и собствеността на активите на международно ниво.  Докато 

правителствата орязват разходите и обикновените хора са притиснати от 

нарастващите разходи и замразените заплати, някои богати хора и мултинационални 

компании не плащат своя справедлив дял.  Синдикатите искат данъчна справедливост. 

Всяко евро неплатен данък  е евро, откраднато от основните услуги и обезщетения. 

Време е за по-голяма справедливост.”     
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ЕКП: ЕНЕРГИЙНИЯТ СЪЮЗ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА СПРАВЕДЛИВ 

ПРЕХОД ЗА РАБОТНИЦИТЕ, 25 февруари 2015  

ЕКП счита, че Пакетът на Европейската комисия за енергийния съюз е амбициозен и 

широкообхватен, но в съдържащите се в него "точки за действие" липсват подробности за 

това как той ще бъде постигнат. 

ЕКП приветства включването в пакета от мерки за Енергийния съюз позовавания относно: 

• честния и справедлив енергиен преход; 

• потенциала на енергийната ефективност и нисковъглеродните технологии за създаване 

на работни места; 

• преквалификацията и повишаването на квалификацията на служителите, както и 

социални мерки; 

• диалога между синдикати, работодатели и ЕС в областта на енергийния преход. 

"Енергийният съюз е амбициозен и много необходим проект с множество потенциални 

ползи за промишлеността, работните места, защитата на потребителите и нашия 

климат", каза Józef Niemiec, Заместник-генерален секретар на Европейската 

конфедерация на профсъюзите. "Той ще има печеливши и губещи, но е важно 

работниците да са в състояние да се възползват от нови възможности за работа, 

както и да има алтернативи, когато работните места са загубени. Аспектите на 

заетостта трябва да бъдат част от планирането и изпълнението от самото начало"
17

.  

 

МКП: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИНДИКАТИТЕ ПРЕЗ 2015 Г. 

ИНТЕРВЮ С ШАРЪН БЪРОУ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА МКП 

Пред ACTRAV INFO, 26 януари 2015 г.  

Какви са предизвикателствата за синдикатите през 2015?  

През 2015 г. международното синдикално движение ще бъде изправено пред някои 

предизвикателства. Шарън Бъроу, Генерален секретар на МКП, изразява своите виждания 

по тези предизвикателства – в частност по правото на стачка и глобалните вериги за 

доставка, които ще бъдат дискутирани в МОТ през 2015 и 2016.  

ACTRAV INFO: Ако погледнем назад към 2014 г., какви са основните постижения на 

международното синдикално движение и кои политики трябва да бъдат подобрени?  

Шарън Бъроу: Глобалната икономическа среда остава много враждебна за работещите 

хора.  Световната икономика все още не е възстановена, като нивата на безработица 

остават над нивото преди старта на глобалната финансова криза, стотици хиляди са без 

работни места или не ползват социална защита. Демократичната среда се ограничава във  

все повече и повече държави, а нивото на доверие в правителствата и институциите е по-

ниско, отколкото когато и да било в съвременната история.  
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На този фон, Конгресът на МКП през май в Берлин се фокусира върху „въоръжаването” 

на синдикалното движение за тези предизвикателства. Конгресът, който беше 

структуриран по високо иновативен и с ангажираността на участниците, одобри работни 

планове в три основни области: 

- увеличаване числеността на синдикатите; 

- устойчиви работни места, сигурни доходи и социална защита; 

- реализиране на права. 

Нарастването на членската маса на синдикатите е от съществено значение, ако искаме да 

сме в състояние да променим света по начин, който да предоставя социална и 

икономическа справедливост. Академията на МКП за привличане на нови членове, която 

вече е обучила над 500 синдикалисти до края на 2014 г., е ключов елемент в подкрепа на 

нарастването на членската маса на синдикатите. Сега виждаме завършилите академията, 

много от които са млади хора и много жени, да започват организационна работа във всеки 

регион, използвайки уменията и експертизата, която програмата на Академията им е 

помогнала да изградят. Организирането на нови членове е централна тема във всяка една 

дейност на МКП, а през 2014 г. много от усилията ни бяха насочени към изграждане на 

организационни цели и стратегия за нашите дейности, с нашите членове и с глобалните 

синдикални федерации.  

По политиките за устойчивите работни места, сигурни доходи и социална защита, ние 

наистина имахме напредък последната година, въпреки че все още има доста работа. 

Нашите искания вече са възприети и признати на международно ниво: например в целите 

на ООН след 2015 г., при това сме изградили силни алианси с други партньори за целите 

на икономическа справедливост и по въпросите на политиката на развитието.  

Ключова част от това е „ре-активирането” на работещите в неформалната 

икономика да се организират в синдикати и техните работни места да се превърнат в 

част от официалната икономика. Това е огромна по обхват задача, но знаем, че тези 

работници искат да се организират, за да имат достойни работни места и за да се ползват с 

права, а ние сме там, за да им помогнем. 

Постигнахме голям прогрес по отношение на устойчивите работни места. Климатичните 

промени са огромно предизвикателство за всеки един на планетата. Сега искаме да видим 

предвидливостта и ангажираността от достатъчно на брой правителства, но все по-

отчетливо в нашия дневен ред са застъпени темите за справедлив преход и създаване на 

работни места, които да са с ниски нива на въглеродни емисии. 

Реализирането на правата е постоянно предизвикателство за синдикалното движение в 

цялата му история. Ние сме съставили „списък за наблюдение” за отделни държави, и в 

този списък са държавите, където има най-голяма заплаха за работниците и потъпкването 

на техните права. Това прави възможно за нас да се фокусираме върху солидарността там, 

където тя е най-необходима, докато в същото време продължаваме с нашата кампания за 

защита правата на работниците по света. 

Ние наблегнахме много на юридическата си дейност, като през 2014 г. започнахме да 

изграждаме глобална мрежа от адвокати, които да са подготвени за намеса и защита на 

правата на работното място.  
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Публикациите по темата за глобалния индекс (за спазването на човешките и трудови 

права) също добавят допълнително напрежение в посока реформа в редица държави. 

Имахме успех при синдикализирането и отстояване на правата на домашните работници, 

създадохме и динамика чрез кампанията и програмата „Бройте ни и нас”/ „Разчитайте на 

нас”, чиято цел е увеличаване представителството на жените в синдикатите, а чрез това и 

на участието им на пазара на труда. 

Нашата кампания срещу модерното робство имаше широк отзвук по целия свят, със 

скандала относно системата на кафала в страните от Персийския залив, и в частност 

Катар, по повод световното първенство по футбол 2022. Нито управляващите в Катар, 

нито пък FIFA са започнали да спазват фундаменталните трудови права, но натискът е 

налице и е много силен.  

МОК застана начело на инициативи за спазването на трудовите права по време на спортни 

събития в градовете, които се кандидатират за домакинство на бъдещите олимпийски 

игри. Тези градове-кандидати трябва да докажат как ще спазват трудовите права.   

Ключов успех през 2014 г. беше създаването на нова суб-регионална структура на 

арабските държави - ATUC. Автентичните и демократични синдикати в региона, който е 

пълен с нарушения на трудовите права, сега вече имат свои собствени структури, като 

запазват и своето участие в съществуващите регионални организации на МКП за Африка 

и в Азиатско - тихоокеанския регион.  

Всичко това е резултат от работата на нашите членове, на глобалните синдикални 

федерации и на синдикалистите навсякъде по света. Тази работа прави нашия дневен ред 

успешен, и аз искам да отдам дължимото на отдадеността и ангажираността на толкова 

много хора, във всяка една част от света, които работят за равнопоставеността и 

справедливостта на работещите хора.  

ACTRAV INFO: Вие бяхте преизбрана за Генерален секретар на МКП. Какви са 

основните предизвикателства за вас в новия ви мандат? 

Шарън Бъроу: Ние сме избрали три „фронтови линии” за действие, които са 

изведени от основните теми на Конгреса и от декемврийската среща на Генералния 

съвет. 

 глобалните вериги за доставка, минималната заплата, необходима за достоен живот 

и легализирането на неформалния труд, като тук работим с глобалните синдикални 

федерации и с нашите членове, за да постигнем законодателство за  минималното 

заплащане за издръжка на живота и да призовем световните марки да водят отчет по 

тези проблеми; 

 премахване на робството и на принудителния труд, с кампанията в Катар и слагане 

край на системата на кафала, заедно с превръщането в реалност на Протокола на МОТ 

за принудителния труд навсякъде по света; и 

 справедливост за климата и индустриалните трансформации, където ще окажем 

голям натиск за постигане на амбициозно споразумение за климата по време на срещата 

на ООН в Париж, подкрепени от мерки за справедлив преход и преговори с 

работодателите за преминаване към производство с ниски нива на въглерод, като при 

това се запазват сигурните и достойни работни места.  
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Основната дейност, която сме развили през изминалите няколко години по въпросите на 

правата на жените, миграцията, създаване на работни места за младите хора, трудови 

права, развитие и други основни проблеми, ще бъдат доразвивани в нашата стратегическа 

рамка, а ние планираме също така да засилим работата по темата за здравословни и 

безопасни условия на труд. Това е много амбициозен дневен ред, който може да бъде 

осъществен с ангажираността и подкрепата на синдикалистите на регионално и 

национално ниво.  

ACTRAV INFO: През 2015 г. спорът с работодателите за правото на стачка ще бъде в 

центъра на дискусиите в МОТ. Какви са вашите очаквания относно тази дискусия? 

Шарън Бъроу: Удивително е, че работодателите в МОТ се опитват и да изтрият 

десетилетия на утвърдена правна рамка, а тяхната непримирима позиция подкопава 

системата на МОТ като цяло. Ако работодателите продължават да спорят по тази 

утвърдена правна рамка на МОТ, тогава този въпрос трябва да бъде отнесен до 

Международния съд. Отнемането на правото на стачка ще превърне всички работници в 

роби. Ние ще продължим да защитаваме МОТ, а защитата на правото на стачка стои в 

центъра на всичко това. 

ACTRAV INFO: МОТ ще започне дебат за глобалните вериги за доставки през 2016 г. 

Как виждате приноса на синдикатите към тази дискусия? 

Ние сме вложили големи  усилия по тази тема. Понастоящем веригите за доставка за 

много работещи са синоним на експлоатация, несигурна и неформална работа, а 

дори и на принудителен труд. Много работници ходят на работа всеки ден някъде в тези 

вериги за доставки, дори с риск за живота си. Ние изграждаме изследователската си 

дейност, документацията и подготовката на политики за дискусиите в МОТ, но няма 

да чакаме до 2016 г., за да започнем да работим за справяне с този проблем. Веригите 

за доставки ще са поставени в сърцевината на нашите действия през 2015 г., тъй 

като подкрепяме усилията на работниците за получаване на представителност на 

синдикатите, за достоен труд, за справедливи заплати и за здравословни и безопасни 

условия на труд. Сега веригите за доставки предлагат за десетки и хиляди от 

домакинствата  толкова ниски заплати, които са еквивалентни на живот в бедност, като 

държат много семейства под официалната ниска линия на бедност на ООН. Това трябва да 

се промени и ние сме решени да го направим. 
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МКП-МОТ: ПРАВОТО НА СТАЧКА БЕШЕ ЗАЩИТЕНО 

18-25 февруари 2015 г. 

Правото на стачка беше подложено на сериозни атаки от групата на работодателите в 

Международната организация на труда (МОТ). Този конфликт започна през 2012 г., 

когато групата на работодателите оспори съществуването на това право, гарантирано от 

Конвенция 87 в международната юриспруденция и, което по принцип от десетилетия е 

признато от всички държави-членки на МОТ. Групата на работодателите продължи да 

защитава тази позиция през 2013 г. и 2014 г. 

Sharan Burrow, Генерален секретар на МКП заяви на 103-та Международна конференция 

на труда през 2014 г., "Работодателите се опитват да шантажират системата на 

МОТ, опитвайки се да се освободят от съществуващото повече от 50 години 

международното право чрез премахване на гаранцията за едно от най-основните 

човешки права. Стандартите на МОТ са все по-важни и основни репери в 

международната търговия и инвестиционните споразумения, както и като насоки за 

отговорен бизнес, а ултра-консервативните групи работодатели искат да ги изпразнят 

от всякакъв истински смисъл. МКП и нейните организации членки са решени да 

премахнат това предизвикателство и да се гарантира че работниците навсякъде по 

света не могат просто да бъдат принудени да продължат да работят, когато 

шефовете им отказват да гарантиран справедливо заплащане, достойнство и безопасни 

условия на труд. .. 

Работодателите са длъжни да спазват принципите на правовата държава и да 

признаят, че справедливостта и стабилността, осигурени от системата на МОТ, са от 

полза за всички. Ако те продължават своята идеологическа фиксация  по отношение на 

международното право, тогава те трябва да приемат Международният съд да бъде 

сезиран да се произнесе с решение".  

Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) проведе международна кампания 

в защита на правото на стачка, чиято кулминация беше проведеният на 18 февруари  

Световен ден за протестни действия в защита правото на стачка. Синдикатите от целия 

свят изпратиха ясно послание: "Долу ръцете от правото на стачка!" 

 

Sharan Burrow: Долу ръцете от правото на стачка! 

Понастоящем редица работодатели по света се опитват да ограничат или напълно 

премахнат правото на стачка. Както знаете, правото на стачка е в основата на 

демокрацията и на икономическата справедливост. Когато работодателите отказват да 

преговарят с работниците, тогава населението се надигна срещу диктатурата - хората на 

наемния труд отказват да се трудят и така със силата на своето колективно действие те се 

опитват да прекратят доминирането и привилегиите на малцинството работодатели. МКП 

отново потвърждава, че правото на стачка е онова основно човешко право, което се 

противопоставя на несправедливостта и експлоатацията. В момента работодателите по 

света се опитват да обезсилят това право на стачка. Те искат глобалната работна сила да се 

превърне в безсилна и пасивна маса. Работодателите искат да се премахне и последната 

преграда срещу диктатурата. Те възнамеряват да променят баланса на силите на работното 

място и в обществото към по-лошо и то завинаги.  
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Както е добре известно, почти всички страни признават, че работниците имат право да 

предприемат стачни действия. Около 90 страни имат това право, заложено в националните 

конституции, като това е извършено в резултат на приложението на правата, гарантирани 

от десетилетия чрез приетите Конвенции на Международната организация на труда. Като 

оспорват международното правно признаване на правото на стачка, работодателите се 

опитват да върнат времето назад с повече от 50 години. Те се опитват да парализират 

процедурите на МОТ, те дори блокираха множество решения на МОТ и то решения по 

важни въпроси на трудовата заетост и създадоха усещане за безизходица при решаване на 

проблемите в сферата на труда. За много хора, процедурите и органите на ООН, като МОТ 

са далеч от ежедневните им предизвикателства в професионалния им живот. Но ако 

работодателите успеят да елиминират правото на стачка, последствията ще бъдат тежки 

не само за работещите хора, но също и за всички, които се противопоставят на деспотизма 

и робството. 

Ако работодателите победят, всички постижения, извоювани от организациите на 

работещите през миналия век ще бъдат изложени на риск разумната продължителност на 

работното време, справедливото заплащане, празничните и почивни дни, здравето и 

безопасността на работното място и свободата от експлоатация и дискриминация. 

През цялата човешка история, когато работодателите и правителствата са отказвали 

диалог и преговори и вместо това са налагали волята си, работниците са се оттегляли от 

труд - и това няма да се промени. Работниците трябва да могат да продължават да 

предприемат стачни действия - отнемането на правото на стачка само ще ги превърне в 

роби. Няма да позволим това да се случи. В тази връзка Общото събрание на 

Международната конфедерация на профсъюзите реши на 18 февруари 2015 г. да проведе 

Световен ден за протестни действия в защита на правото на стачка. Този световен протест 

ще се проведе под надслов: ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ПРАВОТО НА СТАЧКА! 

Всички организации, членуващи в МКП, изказаха готовност да се присъединят към този 

протест, като същевременно направиха няколко нови предложения за конкретни действия: 

- Ангажиране на работещите и на широката общественост за защита на правото на стачка. 

- Преговори с националните правителства за поемане на ясен ангажимент в защита 

"правото на стачка и за решение да бъде отнесен този спор до Международния съд". 

- Разпространение в общественото пространство на официалната държавна позиция - за 

или против правото на стачка. Незабавно уведомяване на МКП за тази национална 

позиция, с оглед нейното разпространение и в световен мащаб. 

- Повишаване на обществената осведоменост относно противопоставянето на 

работодателите срещу правото на стачка и тяхната подкрепа засилване на натиска върху 

хората на наемния труд. Потърсете публична подкрепа от отговорните работодатели, 

които спазват основните човешки права. 

Нека на 18 февруари протестираме заедно! 

 

Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет в 

специална Декларация
18

 подкрепи провеждането на 18 февруари от Международната 

                                                 
18

 С оригиналния текст на Декларацията на групата на работниците в ЕИСК може да се запознаете на: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-group-statements&itemCode=34820 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-group-statements&itemCode=34820
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конфедерация на профсъюзите (МКП) Световен ден за протестни действия в защита 

правото на стачка. В нея се казва: 

Групата на работниците в ЕИСК напълно подкрепя кампанията на МКП за 

противодействие на подобни атаки, които се опитват да подкопаят фундаментални 

права на работниците и да отслабят ролята на МОТ. Групата на работниците в ЕИСК 

подкрепя всички усилия в защита правото на стачка, както и намерението на МКП да се 

обърне към Международния съд за разрешаване на конфликта. 

На 25 февруари 2015 г. на специална среща на МОТ беше постигнат пробив след две 

години на застой и упорство на работодателите. Представителите на синдикатите и на 

работодателите решиха да се сложи край на безизходното положение, въз основа на 

признаването на правото да се предприемат индустриални действия, подкрепени от 

изричното признаване от страна на правителствата на правото на стачка, свързано с 

Конвенцията 87 на МОТ относно свободата на сдружаване. 

Споразумението беше сключено след изключително успешната международна синдикална 

мобилизация на 18 февруари, включваща повече от 100 различни протестни акции в 

повече от 60 страни в подкрепа на правото на стачка. 

Sharan Burrow, Генерален секретар на МКП заяви: "След като създадоха кризата, 

групите на работодателите и някои правителства отказаха да позволят този въпрос да 

бъде поставен пред Международния съд, въпреки че Уставът на МОТ посочва, че той 

трябваше да бъде поставен. Сега  ние успяхме да  договорим решение, което защитава 

основното право на работниците на стачни действия и позволява на МОТ да възобнови 

напълно дейността си  да контролира как правителствата спазват своите задължения  

по спазването на международните трудови стандарти. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

2015 г. – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА РАЗВИТИЕТО ПОД МОТОТО 

“НАШИЯТ СВЯТ, НАШЕТО БЪДЕЩЕ, НАШЕТО ДОСТОЙНСТВО” 

Във време на икономическа криза, когато европейците се изкушават да се съсредоточат 

върху собствените си проблеми, ЕС насочва  политическото си внимание към развиващия 

се свят, в съответствие с мотото  "Нашият свят, нашето бъдеще, нашето достойнство".  

Това е първата Европейска година, която е посветена на външната дейност на 

Европейския съюз и ролята на Европа в света. За организациите, работещи в областта на 

развитието, това е безпрецедентна възможност да покажат ангажираността на Европа по 

отношение на изкореняването на бедността по света и да вдъхновят още европейци да 

поемат ангажимент и да се включат в дейността за развитие. 

2015 година се очаква да бъде ключова година в световен мащаб, тъй като изтича 

крайният срок за постигане на Целите на хилядолетието за развитие19, заедно с 

предстоящото провеждането през септември 2015 г. на специална среща на върха на ООН, 

която ще приеме бъдещата глобална рамка за премахване на бедността и устойчиво 

развитие - Целите на устойчивото развитие, както и на Парижката конференция за 

климата през декември. Глобалното намаляване на бедността е в интерес не само на 

развиващите се държави, а и на Европа. ЕС е най-големият донор на помощ за развитие в 

света, оказвайки подкрепа на над 150 държави. 

Европейската година за развитие
20

 дава възможност да се повиши осведомеността на 

европейските граждани относно успехите и предимствата на политиката за развитие на 

ЕС, която е една от ключовите области във външните отношения на Съюза. 

Основни цели на политиката за развитие са премахване на бедността, защита на правата 

на човека, развиване на демократични общества, насърчаване на равенството между 

половете, устойчивост на околната среда и климата. Европейската година за развитие цели 

също да насърчи активния интерес и прякото участие на гражданите, както и да поощри 

чувството за съвместна отговорност и солидарност в условията на един променящ се и все 

по-взаимнозависим свят. 

Да се помага на развиващите се страни по света да изградят мирни и проспериращи 

общества не е просто въпрос на справедливост. Това ще допринесе и за един по-сигурен 

свят, с повече икономически и търговски потенциал за Европа.  

 

 Според Президента на Европейския икономически и социален комитет Н. Malosse:  

Ние никога не трябва да забравяме, че Европейският съюз се основава на ценности Те, а 

не комерсиалните интереси, трябва да са наши ръководни принципи, основа на нашата 

работа извън нашите граници. Нищо не може да ни отдалечи от нашите ценности.  В 

това отношение ние трябва да изграждаме равнопоставен диалог с нашите партньори, 

да преговаряме като с равни, а не да правим услуга. Необходима е реформа на нашата 

                                                 
19

 През 2000 г. страните от цял свят се споразумяха за Целите на хилядолетието за развитие, които трябва да 

бъдат постигнати до 2015 г. Тези цели вклчват: намаляване наполовина на крайната бедност,спиране на 

разпространението на ХИВ/СПИН и осигуряване на начално образование за всички деца.  

 

20
 Страницата на европейската година на развитието е тук: https://europa.eu/eyd2015/bg 
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политика в три насоки: да замени подхода, основан на оказване на помощ с подход, 

основан на диалога; да разработим нови иновативни механизми за включване на 

гражданското общество и да направим политиката на развитие политика на 

Общността. 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ДИРЕКТИВАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ (Директива 2003/88/ЕО) 

Европейската  комисия започна обществена консултация по Директивата за работното 

време, която ще продължи от  1 декември 2014 г. до 18 март 2015 г.
21

 Основната цел на 

тази консултация е да се съберат идеи и мнения от обществеността в контекста на 

текущото преразглеждане и процеса на оценка на въздействието относно Директивата за 

работното време
22

 и възможните изменения на Директивата. 

Организацията и регулирането на работното време в публичния и частния сектор имат 

значителни социални, икономически и политически последици. На равнището на ЕС 

Директива 2003/88/ЕО (Директивата за работното време) има за цел да предостави 

минимални общи стандарти за всички държави членки за защита на работниците от 

рискове за здравето и безопасността, свързвани с прекомерно или неподходящо работно 

време, и с недостатъчно време за почивка и възстановяване от работа
23

.  

В член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз също се 

посочва, че: „Всеки работник има право на ограничаване на максималната 

продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен 

годишен отпуск.“  

През последните двадесет години в областта на труда и в икономиката настъпиха основни 

промени, които имат ясно отражение върху много аспекти на организацията на работното 

време. Предвид посочените промени е необходимо да се обмисли от какво 

законодателство в областта на работното време се нуждае ЕС, за да се справи с 

настоящите и бъдещите предизвикателства — от социален, икономически, технологичен и 

демографски характер — на първата част от 21-ви век. Ето защо Комисията започна 

цялостно преразглеждане на Директивата за работното време. Целта е да се анализира 

какви промени в действащата правна рамка вероятно ще бъдат необходими, за да се 

създадат правила за работното време, които най-добре отговарят на нуждите на 

работниците, предприятията, обществените услуги и потребителите в целия ЕС.  

Обхват и значение на законодателството на ЕС за работното време  

Директивата беше приета от Европейския парламент и от Съвета съгласно член 137, 

параграф 2 от Договора за Европейската общност (понастоящем член 153 от ДФЕС), в 

който са предвидени мерки на Общността за подобряване на работната среда чрез защита 

                                                 
21 Въпросникът за публичната консултация е публикуван тук: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes  

 

22
 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти 

на организацията на работното време 

23
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205 – Всичко за Директивата 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


 

 

68 

на здравето и безопасността на работниците. Директивата се прилага за всички сектори на 

дейност, както обществени, така и частни, включително за здравните услуги и услугите 

при спешни случаи. Тази Директива не се прилага по отношение на самостоятелно заетите 

работници. С действащата Директива за работното време се кодифицират две предходни 

директиви, по-важната от които е приета през 1993 г. въз основа на предложение, 

представено от Комисията.  

Директивата установява общи минимални изисквания за всички държави членки, 

които включват:  

• дневни и седмични почивки за работниците (обикновено 11 последователни часа дневна 

почивка и 24 — 35 часа непрекъсната седмична почивка) 

• почивка през работно време (когато работният ден е по-дълъг от шест часа)  

• ограничение на продължителността на седмичното работно време на работниците 

(средно 48 часа седмично, в това число и извънредния труд)  

• платен годишен отпуск за работниците (най-малко 4 седмици годишно)  

• допълнителна защита за работниците, които полагат нощен труд: - нормалните работни 

часове не трябва да надвишават 8 часа (средно) за период от 24 часа, - работата не трябва 

да надвишава 8 часа за всеки период от 24 часа, ако тя е свързана с особени рискове или 

голямо физическо или умствено напрежение, - правото на всички работници, които 

полагат нощен труд, на безплатен медицински преглед преди назначаването им и на 

редовни интервали от време след това, - право на прехвърляне „винаги, когато това е 

възможно“ на дневна работа, ако работниците страдат от здравословни проблеми, 

свързани с работата през нощта, - мерки, които да изискват от работодателите, които 

редовно използват нощен труд, да уведомяват компетентните органи, ако последните го 

поискат.  

Директивата не съдържа никаква норма относно възнагражденията (с изключение на 

правото на 4 седмици платен годишен отпуск).  

Разпоредбите на директивата са достатъчно подробни в съответствие с посочената в нея 

цел — защита на здравето и безопасността на работниците. При все това тя предвижда 

известна степен на гъвкавост, за да се отчетат разликите между националните правила за 

работното време или изискванията на конкретни дейности или професии:  

• Държавите членки могат да приспособяват правилата на ЕС към обстоятелствата в 

съответната страна (в много държави например е установена максимална 

продължителност на седмичното работно време под 48 часа);  

• Има достатъчна свобода за гъвкава организация на труда посредством колективно 

договаряне (примерно годишен баланс на работното време);  

• Съществуват множество дерогации и изключения от общите разпоредби (например 

относно разпределението във времето на компенсационната почивка или индивидуалните 

изключения от правилото за 48-часова работна седмица).  

Държавите членки транспонират Директивата по много различни начини. В някои 

държави членки правилата за работното време в икономиката обикновено се определят с 

колективни споразумения, които се различават в зависимост от сектора на дейност. В 

други държави членки законодателството определя основни правила, но колективните 

споразумения също играят много важна роля в много сектори.  
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В някои държави членки специфични правила за работното време са определени от 

секторното законодателство, особено в сектора на общественото здравеопазване. Това е 

особено вярно за обществения сектор, където специфичното секторно или подсекторно 

законодателство може да бъде много обширно и сложно. 

Предложението за периода 2004 — 2009 г. за промяна в законодателството  

През периода 2004 — 2009 г. бяха проведени задълбочени дискусии в Съвета и 

Парламента относно законодателно предложение на Комисията, което би довело до 

редица промени в Директивата за работното време. Възможността за неучастие е 

дерогация, предвидена в член 22.1 от Директивата за работното време, съгласно която 

дадена държава членка може да избере да разреши на работодател да поиска от отделен 

работник неговото доброволно съгласие за отработване на работни часове, които 

превишават ограниченията, предвидени в Директивата (средно 48 часа на седмица). Член 

52 от Хартата гласи, че всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, 

признати от Хартата, трябва да зачита основното съдържание на същите права и свободи и 

че ограничения могат да бъдат налагани, само ако са необходими и ако действително 

отговарят на цели от общ интерес, признати от Съюза, или на необходимостта да се 

защитят правата и свободите на други хора. 

Предложението, внесено от Комисията, се основава на преглед и консултации, които 

са съсредоточени върху четири специфични въпроса, останали неразрешени в 

рамките на съществуващото законодателство или на съдебната практика. По два от 

основните въпроси (дерогацията „възможност за неучастие“ и референтния период за 

изчисляване на ограниченията в работното време) самата Директива изисква да бъде 

направено преразглеждане в рамките на десетилетието след нейното приемане.  

По останалите два въпроса (третирането на периода на дежурството и разпределението 

във времето на компенсационната почивка) Комисията получи многобройни искания да се 

изясни прилагането на Директивата в съответствие с тълкуването на Съда на ЕС по делата 

SIMAP и Jaeger.  

По-специално първоначалното предложение предвиждаше: (i) или постепенно да се 

премахне възможността за индивидуално изключение („неучастие“) от правилото за 48-

часова работна седмица, или за него да се предвидят допълнителни условия за защита и 

задължителна клауза за преразглеждане; (ii) времето за дежурство да се третира по 

различен начин от нормалното работно време, като се прави разлика между активни и 

неактивни периоди на работното място; (iii) да се даде възможност за по-голяма гъвкавост 

при разпределението във времето на компенсационната почивка (да бъде предоставена в 

рамките на „разумен срок“);  

(iv) да се позволи референтният период за изчисляване на средната седмична 

продължителност на работното време да бъде удължен до максимум 12 месеца по законов 

път (а не само с колективно споразумение, както е предвидено в действащата Директива). 

Обсъжданията по това предложение между двете институции бяха прекратени на етапа на 

помирителната процедура през 2009 г., тъй като не се стигна до консенсус.  

Настоящото преразглеждане на Директивата  

Председателят на Европейската комисия обяви през 2009 г., че Комисията ще представи 

ново предложение за изменение на Директивата за работното време, след двуетапна 

консултация със социалните партньори съгласно член 154 от ДФЕС, и след подробна 

оценка на въздействието.  
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Комисията публикува Съобщение относно първия етап на консултацията с европейските 

социални партньори през март 2010 г., което дава ясна представа за основните понятия, 

които са от значение за преразглеждането, както и за правните последици от тях (напр. 

време на дежурство, време на разположение и компенсационна почивка, работници с 

правомощия за самостоятелно вземане на решения, заявление за всеки трудов договор 

поотделно или за всеки работник поотделно, клауза за неучастие). В този документ се 

поставя въпросът дали социалните партньори считат, че е необходима промяна, и ако 

отговорът е положителен, какъв следва да бъде нейният обхват.  

В Съобщението
24

 за започване на втория етап от консултацията с европейските 

социални партньори през декември 2010 г. бяха обобщени отговорите, получени от 

европейските социални партньори, и се стигна до заключение, че наистина има нужда от 

промяна. В него се определят редица различни теми, относно които някои или всички 

социални партньори изразиха желание за промяна, и се предлагат възможни варианти за 

всяка от тези теми. Успоредно с процеса на консултации, Комисията също така започна 

работа по оценка на въздействието на действащите правила, както и на възможните 

промени. Като част от втория етап на консултацията Комисията публикува и предостави 

на европейските социални партньори редица проучвания и доклади за оценка, насочени 

както към правните, така и към социално-икономическите аспекти: — подробен доклад на 

службите на Комисията относно изпълнението от правна гледна точка на действащата 

Директива, публикуван през 2010 г., с който се определят изискванията на Директивата 

съгласно тълкуването в решенията на Съда на ЕС до края на 2010 г. по всяка от основните 

теми на Директивата и се представя подробен отчет за транспонирането на Директивата в 

държавите членки
25

, — проучване, извършeно от външни консултанти, относно 

социалното и икономическото въздействие на съществуващите правила в областта на 

работното време (което включваше отделни глави относно практическото въздействие 

върху здравните услуги и услугите за полагане на грижи в публичния сектор в държавите 

членки на решенията по дела SIMAP и Jaeger и на използването на клаузата за 

неучастие),— няколко други проучвания относно различни аспекти на организацията на 

работното време в ЕС, публикувани от Комисията, Eurofound, както и от други 

организации.  

В отговорите на първия етап на консултации,  работодателите и синдикатите 

изразиха широко съгласие, че през последните 20 години се наблюдават значителни 

промени на пазара на труда, които се отразяват съществено на организацията на 

работното време. Въпреки това, те подчертават различни аспекти на тези промени, както и 

правят съвсем различни заключения относно техните последици за организацията на 

работното време. Работодателите са склонни да виждат промените като изискваща много 

по-голяма гъвкавост по отношение на организацията на работното време, а синдикатите 

считат, че, напротив, те подчертават продължаващата важност на осигуряването на 

ефективна правна защита на работниците срещу превишаването на работното време. А 

                                                 
24

 Communication COM (2010) 801: Reviewing the Working Time Directive (second-phase consultation) of the 

social partners at European level 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329&newsId=964&furtherNews=yes 

 

25
 Доклад за въвеждането на Директивата в България, 2009,  

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6419&langId=en
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някои от отговорите (от синдикати или работодатели или и двете организации) искат да 

видят конкретни промени в някои сектори или групи работници
26

. 

В отговор на втората консултация
27

, основните междуотраслови социални партньори 

(BusinessEurope, ETUC, CEEP и UEAPME) изявиха през май 2011 г. интереса си да 

преговарят помежду си при преразглеждане на Директивата, с цел постигане на 

споразумение, което може да бъде приложено посредством директива на Съвета 

съгласно член 155 от ДФЕС. Преговорите бяха официално започнати със съвместно 

писмо от 14 ноември 2011 г. до комисар Ласло Андор. Поради това Комисията 

преустанови дейността си по оценяване на въздействието, с оглед зачитане на 

независимостта на преговорите на социалните партньори. При все това след поредица от 

срещи от декември 2011 г.  и 2012, социалните партньори обявиха блокирането на 

преговорите през декември 2012 г. След проучвателни контакти и среща с основните 

преговарящи страни, през февруари 2013 г. комисар Ласло Андор направи заключението, 

че преговорите са окончателно приключили. Ето защо Комисията е тази, която трябва 

да продължи процеса на преразглеждане на Директивата за работното време. 
Комисията желае да завърши своята подготвителна работа със задълбочена оценка на 

въздействието на редица варианти за преразглеждане. Тази обществена консултация има 

за цел да допринесе за настоящото преразглеждане и за оценката на въздействието. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД СМЕНЯ КУРСА? 

Европейският съд постанови в полза на равните заплати на 

командированите работници, 12 февруари 2015 г. 

В Решението си от 12.02.2015 г. Европейският съд (ECJ)
28

 (aff. C-396/13 - Sähköalojen 

ammattiliitto) даде своето тълкуване на член 3.1 от Директива 96/71 относно 

командированите работници, според който на командирования  работник трябва да бъде 

гарантирана минимална ставка на заплащане в приемащата страна. В този случай, спорът 

противопостави 186 полски командировани работници на техния работодател, който не 

заплаща съответната минимална ставка, съгласно финландския колективен трудов 

договор в техния специфичен сектор. 

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши: 

1)      При обстоятелства като разглежданите в главното производство Директива 96/71/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно 

командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, тълкувана в 

светлината на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, не допуска 

забраната за прехвърляне на вземания по трудови правоотношения, установена в правната 

уредба на държавата членка по седалището на предприятието, което командирова 

работници на територията на друга държава членка, да е пречка за предявяването на иск 

                                                 
 26

 SEC (2010) 1610: Overview of the replies received from the social partners at European Level to the first-phase 

consultation on Reviewing the Working Time Directive 

27
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329&newsId=964&furtherNews=yes 

 

28
  Решението на български език  е публикувано тук: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162247&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req

&dir=&occ=first&part=1&cid=39041#Footnote* 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6425&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329&newsId=964&furtherNews=yes
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162247&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=39041#Footnote*
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162247&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=39041#Footnote*
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от синдикална организация като Sähköalojen ammattiliitto пред юрисдикция на втората 

държава членка, в която се извършва работата, за събиране в полза на командированите 

работници на вземанията им за трудови възнаграждения, които се обхващат от понятието 

за минимална заплата по смисъла на Директива 96/71 и са прехвърлени на синдикалната 

организация при спазване на действащото право на последната държава членка. 

2)      Член 3, параграфи 1 и 7 от Директива 96/71 следва да се тълкува в светлината на 

членове 56 ДФЕС и 57 ДФЕС в смисъл, че: 

–        допуска изчисляване на минималното почасово възнаграждение и/или минималното 

възнаграждение според изработеното, основано на предвиденото в релевантните 

колективни трудови договори в приемащата държава членка категоризиране на 

работниците с оглед на определянето на възнаграждението им, при условие че 

изчисляването и категоризирането се извършват при спазване на задължителни и 

прозрачни правила, което следва да се провери от националния съд, 

–        дневни като разглежданите в главното производство трябва да се считат за част от 

минималната заплата при същите условия, при които те се включват в минималната 

заплата, изплащана на местните работници при командироването им в рамките на 

съответната държава членка, 

–        обезщетението за пътуване, което се изплаща на работниците, при условие че 

ежедневно отделят повече от час за път до и от мястото си на работа, трябва да се счита за 

част от минималната заплата на командированите работници, стига посоченото условие да 

е изпълнено, което следва да се провери от запитващата юрисдикция, 

–        поемането на квартирните разходи на тези работници не трябва да се счита за 

компонент на минималната им заплата, 

–        добавка под формата на ваучери за храна, предоставяни на посочените работници, 

не трябва да се счита за част от минималната им заплата, и 

– заплащането, което трябва да получат командированите работници за минималните 

платени почивни дни, е част от минималната заплата, на която те имат право през 

референтния период. 

Коментирайки решението на EJC, Veronica Nilsson, Конфедерален секретар на 

Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), каза:  

„Това решение представлява първата смяна на посоката в сравнение с решението по 

случая Лавал (2007). Позовавайки се на съдебната практика Laval, становището на 

генералния адвокат разглежда принципа за равно заплащане за всички работници като 

пречка за свободното предоставяне на услуги, както и като неоправдана защита на 

националния пазар на труда.  

По този начин, генералният адвокат счита, че само най-ниската ставка на заплащане 

по скалата на възнагражденията трябва да се прилага за командированите работници. 

Съдът широко пренебрегна това мнение и смята, че на командирования работник 

трябва да се плаща най-малко на същото равнище както на национален работник за 

същата задача. Така че, принципът на равното заплащане победи социалния дъмпинг и 

конкуренцията на всяка цена. Ние приветстваме това решение, което е задължително 

за достойнството на командировани работници.”  
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Агенциите за временна работа – автономията на социалните 

партньори е запазена, 17 март 2015 г. 

Решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по повод тълкуване на Директивата за 

Агенциите за временна работа
29

 дава право  за ограничаване на работата чрез агенции за 

временна рабата и гарантира автономността на социалните партньори в регулирането на 

използването на работата чрез агенции за временна заетост посредством колективни 

трудови договори. 

Съдът на ЕС постанови решение относно молба от Финландския Съд
30

 за преюдициално 

постановление по случая, в който на Финландският секторен синдикат в транспорта AKT 

е предявил иск срещу Shell Aviation за нарушаване на колективен трудов договор във 

Финландия. Колективният трудов договор предвижда, че предприятията-ползватели 

трябва да ограничават използването на работници, наети чрез агенции за временна работа  

за работа във върхови периоди или за други задачи, ограничени във времето или по своя 

характер, които не могат да бъдат възложени на работниците на тяхната компания- 

потребител, поради спешност, ограничена  продължителност на работата, изискване за 

професионални знания и специализирано оборудване или поради други подобна причини. 

Финландският съд (työtuomioistuin) поиска от Съда на Европейския съюз преюдициално 

постановление относно смисъла на член 4 (1) от Директивата за агенциите за временна 

работа, 2008/104 / ЕО (TWA Directive)
31

. Първият въпрос на Финландския съд е дали член 

4 (1) от Директивата трябва да се тълкува  като определящ постоянно задължение на 

националните органи, включително съдилищата, за да се гарантира чрез средствата, с 

които те разполагат, че националното законодателство или клаузи в колективните трудови 

договори, които противоречат на Директивата не са в сила или  не се прилагат. Член 4 (1) 

от Директивата уточнява при какви условия могат да бъдат оправдани забрани или 

ограничения за използването на агенции за временна заетост. 

Въпреки заключението на генералния адвокат през ноември миналата година, което беше 

неблагоприятно по отношение на исканията на синдиката и говореше за  балансиране на 

колективни трудови договори спрямо икономическите свободи, решението на Съда, 

произнесено на 17 март 2015 г. (C-533/13 AKT), е пълна  победа за финландските 

синдикатите, но и за Европейското синдикално  движение, в смисъл, че Съдът на ЕС 

потвърди правото за ограничаване на работата чрез агенции за временна работа, за да се 

защитят интересите на работниците, без каквато и субординация на Директивата за TWA 

на икономическите свободи.  

                                                 
29

 Решението на съда на български език е публикувано тук: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144505&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&

dir=&occ=first&part=1&cid=214500 

30
 Европейските съдии са помолени, в делото, заведено от финландските работодатели, да решат дали 

колективният трудов договор между синдикатите и работодателите в петролната индустрия, който 

позволява използване на наети чрез агенция за временна работа работници само в много специфични случаи 

е в съответствие с Директивата. Делото се отнася за тълкуване на член 4 от Директивата, която изисква 

страните да преразгледат ограниченията или забраните за използването на наети чрез нея работници. 

Работодателите искат Директивата да изисква премахването на ограниченията или забраните - въпреки че 

Директивата не казва подобно нещо.  

31
 Директива 2008/104 за агенциите за временна работа влезе в сила през 2008 г. и определя минимални 

стандарти за защита на наети чрез тях работници 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162945&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=128277
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144505&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=214500
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144505&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=214500
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Съдът на ЕС постановява, че задълженията, посочени в член 4 (1) се отнасят единствено 

до компетентните органи на   държавите-членки, а не до националните съдилища. Според 

Съда на Европейския съюз от това следва, че "предоставянето не налага задължение на 

националните съдилища да не прилагат разпоредбите на националното 

законодателство, съдържащо забрани или ограничения върху използването на агенции за 

временна заетост, които не са оправдани от съображения от общ интерес, по смисъла 

на Член 4 (1). "  

Двойното  отрицание тук означава, че ограниченията върху използването на работа чрез 

агенции за временна работа, предвидени във финландските колективните трудови 

договори, които са общо задължителни, не могат да бъдат отменени от финландския съд,  

с позоваване на Директивата за TWA. Така Съдът на Европейския съюз гарантира 

автономното право на социалните партньори в регулирането на използването на работата 

чрез агенции за временна работа в колективни трудови договори.  

Чрез това решение Съдът има възможност да защити това ключово социално европейско 

законодателство от подвеждащи тълкувания, които биха могли да доведат до увеличаване 

на временните работни места за сметка на заетостта на пълно работно време.  

Коментирайки това дългоочакваното решение, Конфедералният секретар на ETUC 

Veronica Nilsson заяви: "Това решение дава правна сигурност. Сега вече  е много ясно, че 

член 4, налага само задължение на държавите-членки да преценят евентуалните забрани 

или ограничения върху използването на агенции за временна работа. Съдът не се 

съобрази със становището на генералния адвокат. Напротив, Съдът гарантира правото 

на социалните партньори да регулират използването на агенции за временна заетост в 

колективните трудови договори."                

 

 

 

 

 


