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На 26 февруари 2014 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Развиване на предоставяни на семействата услуги с цел повишаване на 
заетостта и насърчаване на равенството между половете на работното 
място“. 

 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
30 септември 2014 г. 
 
На 502-рата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 октомври 2014 г. (заседание от 
16 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 141 гласа „за“, 17 гласа „против“ и 16 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Препоръки 
 
1.1 Към Европейския съюз: 
 

− да насърчава обмена на добри практики, да подобрява статистическите познания; 
− да изготви серия препоръки за социалните партньори, основаваща се на сравнение на 

неутралните от гледна точка на пола работни места; 
− да учреди награда за иновации за предприемачеството в областта на услугите, 

предоставяни на семействата; 
− да насърчава социалните иновации в рамките на развиване на предоставяните на 

семействата услуги, независимо от тяхната форма. 
 

1.2 Към държавите членки: 
 

− да ратифицират Конвенция 189 на МОТ; 
− да изведат на светло работата на черно чрез данъчни облекчения и опростени системи 

за деклариране, за да превърнат работните места в семействата в работни места като 
останалите; 

− да се преборят със стереотипите, за да може задачите, свързани с полагане на грижи и 
домакинство, да се изпълняват от двата пола; 

− да установят цялостна рамка за насърчаване на създаването и развитието на 
професионализиран сектор за предоставяните на семействата услуги при зачитане на 
характерните особености и културните практики на всяка държава; 



 

SOC/508 – EESC-2014-01456-00-01-AC-TRA (FR) 3/12 

− да се премахнат правните пречки, които понастоящем сериозно намаляват 
декларирането на заетост от семействата. 

 
1.3 Към социалните партньори: 
 

− да признаят дипломите и удостоверенията за професионална квалификация, 
включително узаконяване на уменията, придобити с опит и работа в частни домове на 
различни семейства; 

− да договарят колективните трудови договори и таблиците с класификация на работните 
места, като включат всички умения, включително психологическите и 
междуличностните. 
 

1.3.1 Към предприемачите: 
 

− да създават предприятия и кооперации, за да предлагат услуги на семействата и статут 
на нает работник на работниците. 

 

1.3.2 Към синдикалните организации и работническите съвети: 
 

− да популяризират имиджа на услугите, предоставяни на семействата, и да повишават 
стойността на работните места в тази област; 

− да насърчават обучението на заинтересованите лица и сертифицирането на 
придобитите умения; 

− да работят за създаването и въвеждането на структури за обединяване и организиране 
на услугите, предоставяни на семействата, при зачитане на съществуващите традиции и 
различия между страните; 

− да организират представянето на домашните работници и работодателите; 
− в рамките на мерките в подкрепа на професионалното равенство да настояват за услуги, 

които създават работни места, и да договарят финансово участие на предприятията с 
цел да се насърчава съвместяването на професионалния и семейния живот за всички. 

 

2. Контекст 
 

2.1 В това становище се разглеждат само услуги и работни места в частните домове на 
семействата, а не всички услуги (ясли, домове за възрастни хора, училищни столове, 
занимални след училище и др.). Развитието и превръщането в професия на работата в 
домакинството е от стратегическо значение за професионалното равенство, защото 
тези, които основно извършват домакинската работа, са жени, както и тези, които се 
нуждаят от услуги, свързани с гледането на деца, помощ за възрастните хора и 
поддържане на жилището, за да имат равни възможности с мъжете в кариерното си 
развитие. Тези услуги са от полза както за отделните хора, така и за цялото общество. 
Те създават нови работни места, отговарят на потребностите на едно застаряващо 
общество, улесняват съвместяването на личния и професионалния живот. Тези услуги 
подобряват качеството на живот и социалното приобщаване, насърчават оставането у 
дома на възрастните хора. 
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2.2 Във връзка с услугите, предоставяни на семействата, следва при все това да се 
разграничат три големи области: поддържане на жилището, помощ при отглеждането 
на деца и помощ на болни със сериозни увреждания или на възрастни хора. 
Разграничението на тези области е целесъобразно, тъй като необходимите умения и 
квалификации, макар и често свързани, са отчасти различни в зависимост от страните, 
където институционалните и организационните структури за различните области или 
услуги варират, а оттук и условията и статутът, както и възприятието за хората, които 
предоставят тези услуги. 

 

2.3 Трябва да се отбележи, че значителна част от помощта, оказвана на семействата, 
понастоящем се предоставя от работници на черно, което е в ущърб на самите тях, но и 
на семействата и държавите. 

 

2.4 За да бъдат развити услугите, предоставяни на семействата, трябва да се работи за 
тяхното признаване, както и да се преодолее традиционното схващане, че тази някога 
извършвана безплатно от жените работа продължава да се счита за 
нискоквалифицирана. 

 

2.5 Изваждането на тази работа от сенчестата икономика, професионализирането на 
заетостта в сектора и превръщането � в истинска професия с трудови договори, 
обучения, социална закрила, кариерно развитие, равни права с другите работници, са 
необходими условия за нейното развитие. 

 

2.6 ЕИСК вече е отправял подходящи препоръки за развитието на сектора на услугите за 
личността1, за професионализирането на домашния труд2, за борбата срещу сенчестата 
икономика и недекларирания труд3 и относно въздействието на социалните 
инвестиции4. Тези препоръки само ще бъдат упоменати тук. 

 

                                                      
1 

 OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 16-22. 
2 

 OВ C 21/39, 21.1.2011 г. 
3

 ОВ C 177, 11.06.2014 г., стр. 9. 
4 

 ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 21-27. 
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2.7 Стратегията „Европа 2020“ определя като цел 75% заетост за мъжете и жените между 
25 и 65 години. Нарастването на процента на заетост сред жените се сблъсква наред с 
други и с въпроса за семейните отговорности. А целта за равни професионални 
възможности се сблъсква със слабото участие на мъжете в същите тези семейни 
отговорности. Стратегията се сблъсква с мерките за бюджетна дисциплина, които водят 
до намаляване на публичните разходи за услуги, свързани с грижите, в които работят 
предимно жени, и води до увеличаване на задълженията, свързани с грижите в рамките 
на семейството. Това намаление в осигуряването на инфраструктура за предоставяне на 
грижи в много държави членки и неравенствата между мъжете и жените при 
споделянето на неплатените домакински задачи пречат на постигането на целта за 
равни професионални възможности. 

 
2.8 Неравностойните професионални възможности за мъжете и жените се измерват с 

разлики в заплащането и концентриране на жените в няколко професионални сектора 
(заетостта няма смесен характер), а на мъжете - в други. Развитието на услугите, 
предоставяни на семействата, би дало възможност за увеличаване на процента на 
заетост на жените на пълен работен ден, достъп до професионално обучение и по-добро 
израстване в кариерата, както за доставчиците, така и за ползвателите на тези услуги. 

 
2.9 Създаването на работни места в сектора на услугите, предоставяни в дома на 

семействата, чиято квалификация ще бъде призната чрез по-добро заплащане и повече 
сигурност за работното място, също би допринесло за привличане на мъже за тези 
професии. Трябва също така да се работи върху възпитанието на момчетата, така че те 
да не смятат тези задачи за полагащи се по право на жените. 

 
2.10 Развитието на тези услуги може да помогне за създаването на милиони работни места. 

Ако всяко семейство екстернализира един час седмично домакински труд, биха могли 
да бъдат създадени 5,5 милиона работни места5. Това е също така поле за развитие на 
социалните и технологичните иновации, Още повече, че със застаряването на 
населението и намаляването на социалните услуги, предоставяни на семействата, 
нуждите нарастват. Във връзка с това е много важно да се акцентира върху свободата 
на избор на домакинствата да намерят подходящи начини да отговорят на променящите 
се семейни потребности. 

 
3. Развитие на системата от услуги по домовете с цел съвместяване на 

професионален и семеен живот 
 

3.1 Всяко семейство трябва да поддържа жилище, да пере бельо, да приготвя ядене, да 
гледа деца, възрастни родители или да помага на болни. Често жената трябва да работи 
на непълен работен ден, за да изпълнява тези задачи, за сметка на професията, за която 
се е обучавала, или на времето за обучение. 

                                                      
5

  Европейска комисия, работен документ на службите на Комисията относно използването на потенциала за заетост на 
персоналните и домакинските услуги (SWD(2012)95 от 18.4.2012 г., стр.14). 
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3.2 Но използването на тези услуги не е спонтанно действие, защото не е лесно да пуснете 

някого в дома си и най-вече защото цената на услугите е прекалено висока. 
 
3.3 Услугите, предоставяни на семейството, днес все още често се извършват от жени, 

които са зле платени, с несигурна работа, недобре приемани, често с недеклариран 
труд, по-конкретно имигранти, някои от които работят незаконно. Концентрирането на 
жени в професиите, свързани с почистването, грижите и възпитанието, засилва 
установените стереотипи по отношение на пола, които действат като бариера на някои 
мъже, води до неравенство между мъжете и жените и компрометира усилията за 
затваряне на ножицата в заплащането между мъжете и жените. Тази концентрация 
допринася за това трудът на жените да се разглежда като втора категория. 

 
3.4 Домашният работник е този, който работи в дома, в частното жилище. МОТ нарича 

работниците в този сектор „прислужници“, но в някои държави членки думата 
„прислужник“ има отрицателна коннотация. Тъй като се използват много думи, за да се 
опише същата работа6: работни места в семейството, услуги за личността, помощници в 
домакинството, лични асистенти, детегледачки, семейни работнички, чистачки и др., не 
е лесно да се изготви статистика. 

 
3.5 Според МОТ броят на домашните работници в Европейския съюз възлиза на 

5 милиона  души, но тази цифра вероятно е занижена, защото само във Франция, където 
данъчни облекчения позволиха работата на черно да излезе на светло и съответно да се 
преброят тези работни места, този брой днес е 2 милиона. Този вид работа се извършва 
предимно чрез преки трудови отношения между домашните работници и семействата 
(60 – 70% от сектора), без да се използва посредник. 

 
4. Пречки пред развитието � 
 

4.1 Недостатъчно атрактивни работни места 
 

4.1.1 Трябва да се отбележи, че все още се смята, че за тези работни места, най-вече в 
областта на поддържането на дома, не са необходими специални познания и умения. На 
тях се гледа като на временна работа (напр. „au pair“), а не като избор на професия. 

 

4.1.2 В повечето случаи семействата не изискват никаква диплома или сертификат, макар че 
поверяват децата си, възрастните си родители, ключа от жилището си на хора, за които 
не могат да са сигурни, че могат да се доверят. Влизането в дадено жилище и 
приспособяването към изискванията на семействата изисква психологически и 
технически умения, които се подценяват и за които не се говори и които не са добре 
определени. 

                                                      
6

 Прислужниците живеят в дома на техните работодатели. Това се наблюдава все още в някои заможни семейства или в 
посолствата, но днес, в повечето случаи, домашните работници работят само по няколко часа седмично за всеки 
работодател или клиент. 
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4.1.3 Тъй като обществото има отрицателна нагласа към тези задачи, най-често жените 

мигранти, които са оставили в родните си страни деца и възрастни родители, са тези, 
които идват да се грижат за тези на другите в богатите страни, в момент когато 
безработицата подкопава устоите на Европейския съюз. Тези работници често имат не 
добра представа за самите себе си, тъй като не са избрали тази работа, приемана за 
недостойна. Днес жените мигранти са често твърде квалифицирани, но биват насочвани 
към сектор, който предоставя една от малкото възможности за работа и в който доста 
често правата им на работници не са гарантирани и не се зачитат. Това „разхищаване на 
мозъци“ буди сериозна тревога, не само за отделните жени мигранти, но и за 
обществата, в които те работят. 

 
4.2 Зле платени, несигурни и зле защитени работни места 
 

4.2.1 Този сектор използва неквалифицирани работници, както и твърде квалифицирани, 
наети от частни лица, които не могат да плащат скъпо за него без национални данъчни 
стимули. 

 

4.2.2 Работата за семейства работодатели може да бъде несигурна при промяна на 
обстоятелствата в семейството. Особено като се има предвид, че семействата се 
нуждаят само от няколко часа седмично, тоест домашните работници трябва да имат 
много работодатели, за да си осигурят прехраната, да намират непрестанно нови, за да 
заместят онези, които вече не се нуждаят от услуги. 

 

4.2.3 До неотдавна работата по домовете беше изключена от международните трудови 
конвенции на МОТ. Това се промени с Конвенция № 189, приета през 2012 г., но която 
е ратифицирана само от две европейски държави7. 

 

4.2.4 Тъй като домашните работници са разпръснати из частни домове, обединяването им в 
синдикати е трудно. В много случаи те дори не проявяват интерес към това. Техните 
искания и интереси обаче биха били по-добре признати, ако се подкрепят и защитават 
от силни синдикати. Трудно им е да защитават правата си, сами срещу семействата 
работодатели. Това положение се влошава, когато не знаят добре езика, били са жертви 
на трафик и нямат достъп до своите документи. 

 

4.2.5 Има все повече примери на планове за структуриране на сектора в държавите членки, 
които са на различни етапи на развитие и имат различни цели. Те дават възможност за 
насърчаване и развитие на отделен икономически сектор посредством договарянето на 
колективни трудови споразумения, адаптирани към услугите, предоставяни на 
семействата. Когато колективните трудови договори се договарят и предоговарят, 
трябва да се внимава и да се отчетат различните квалификации и аспектът човешки 
отношения. 

                                                      
7

 Италия ратифицира Конвенция № 189 през януари 2013 г., а Германия - през септември 2013 г. През януари 2014 г. 
Европейският съвет разреши на държавите членки да ратифицират конвенцията. 
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4.2.6 При предприемането на мерки за повишаване на професионализацията на сектора на 

услугите за личността, е важно да се отчитат различните видове работодатели в този 
сектор (посредници или частни лица), за да се предотврати рискът от объркване 
относно статута или отговорностите. 

 
4.2.7 До съдилищата стигат случаи на съвременно робство, тъй като съществува трафик в 

сектора на домашните помощници. Жените мигранти са изложени на риск от трудова и 
сексуална експлоатация. Това спомага за създаване на лош имидж на сектора. 

 
5. Създаване на достойни работни места и на качествени услуги 
 
5.1 Да се предприемат действия по отношение на цената: работата да се изведе от 

сенчестия сектор и да се осигурят различни източници на финансиране. 
 
5.1.1 За да се премине от днешното състояние (много работа на черно, множество различни 

работодатели) към реални работни места, като уменията могат да бъдат оценявани, 
както е при другите професии, е необходимо по-добре признание и придаване на по-
висока стойност на тези услуги, наред с друго и чрез достойно заплащане, като 
същевременно останат достъпни за всички. Тези две условия могат да бъдат изпълнени 
само с допълнително финансиране: данъчни облекчения, частично финансирани 
ваучъри (какъвто е случаят с ваучърите за ресторант), социалноосигурителни 
обезщетения и участие на ползвателя. Данъчните облекчения за частни лица доказаха 
ефективността си в областта на реновирането на жилищата в Швеция, създавайки 
работни места в строителния сектор. Във Франция домакинският труд излезе от 
сектора на сенчестата икономика, когато бяха въведени данъчни облекчения. Освен 
това беше въведен „ваучър за ползване на услуга“, позволяващ опростяване на 
административните действия. След това навлизането на Интернет допълни този 
механизъм, като се избегна ползването на хартиени формуляри. 

 
5.1.2 Професионализирането на този труд и предлагането на качествени услуги ще са 

възможни само ако се комбинира публично финансиране (данъчни облекчения), 
социално финансиране (семейни надбавки, подпомагане на предприятията, 
взаимоспомагателни и здравноосигурителни дружества и др.) и частно финансиране 
(заплащане на услугата от физическите лица). В рамките на плановете за равни 
възможности на мъжете и жените и мерките за съвместяване на семейния и 
професионалния живот, предприятията могат да участват във финансирането на 
услугите, предоставяни на семействата на техните служители. Някои вече го правят. 
Тези добри практики би трябвало да бъдат описани и разпространени от Европейската 
комисия, за да се насърчи създаването на система от предплатени ваучери, която би 
могла да бъде въведена във всички държави членки. 
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5.2 Действия срещу несигурността: създаване на нови предприятия, развиване на 
социалния диалог в сектора в съответствие със спецификите и културните практики във 
всяка държава членка. 

 

5.2.1 Нарастващите потребности на семействата от услуги в дома налагат консолидиране и 
укрепване на свободата на избор на домакинствата между съществуващите различни 
услуги в държавите членки, както и на допълващия характер на тези услуги с цел 
създаване на нов модел, който да насърчава социалните иновации в Европа. 

 

Проблемът с преобладаващата несигурност в този сектор може да бъде разрешен само 
като се постави акцент върху два основни въпроса: първо, необходимостта от 
професионализиране на този вид труд, за да се повиши качеството на предоставяните 
услуги и да се осигури истинско професионално развитие за домашните работници 
(вж.  параграф 5.3) и, второ, необходимостта да се признае официално социалният 
диалог в този сектор, тъй като това е много важен начин да се гарантира благоденствие 
и достоен труд както за домашните работници, така и за семействата, независимо от 
формата, под която се извършват тези услуги. В това отношение от решаващо значение 
е да се помогне на семействата да станат част от професионализиран сектор с 
деклариран труд (вж. параграф 5.1), като им се предостави възможността да избират 
структурата на предпочитания от тях вариант. 

 

Освен това услугите, предлагани на семействата в помощ на грижите за децата, за 
възрастните хора и членовете на семейството с тежки увреждания, или за постигането 
на баланс между професионалния и личния живот, не могат да бъдат приравнявани с 
другите услуги: те засягат непосредствено интимната сфера и личния живот на 
домакинствата и затова не могат да бъдат поверявани на което и да е непознато лице. 
Затова е наложително да се гарантира секторен социален диалог в съответствие с 
ценностите на Европейския съюз и културните специфики на всяка държава членка. 

 

5.2.2 Освен това развитието на сектора се нуждае и от развитието на предприятия – 
кооперации, сдружения или дружества – които да са посредникът между този, който се 
нуждае от услуга, и този, който е квалифициран да му я предостави. Предприятието се 
ангажира да намира клиенти и да предлага график на служителя. По този начин 
служителят може да има само един трудов договор, което улеснява социалната закрила 
и позволява да се финансира времето за транспорт между жилищата на клиентите, да се 
ползва отпуск или да се участва в обучения. Посредникът е също този, който се 
ангажира спрямо клиента: да му изпрати служители, които са компетентни, честни, 
дискретни и обучени, да му гарантира изпълнение на услугата дори ако лицето, което 
обикновено идва, е болно или в отпуск. Клиентът вече не поверява жилището си или 
членовете на своето семейство на частно лице, а на фирма. 

 

5.2.3 Създаването на предприятия дава възможност на тези работници да станат служители 
като другите. Такъв вид предприятие вече съществува. Европейската комисия би 
трябвало да опише и разпространи различните модели, да ги анализира от гледна точка 
на услугата, предоставяна на клиента, и социалните условия за работниците. 
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5.2.4 Освен това, когато клиентите предпочитат сами да поемат отговорността на 

работодател, което им дава възможност да избират човека, когото да пуснат в дома си, 
тези семейства трябва да бъдат информирани, за да поемат отговорността си на 
работодател, спазвайки правилата. Държавите членки следва да гарантират, че тези 
правила са разумни и могат да бъдат реално спазвани от средностатистическото 
семейство. 

 
5.3 Реформи в сектора 
 
5.3.1 През 2007 г. в Швеция беше въведен режим на данъчни облекчения за услугите в 

домакинството. Този данъчен кредит (tax credit) направи закупуването на услуги за 
домакинството доста по-евтино, тъй като беше въведено 50% намаление. Клиентът 
заплаща половината от цената на услугата, а другата половина се заплаща на 
предприятието от данъчната администрация. 

 
5.3.2 Преди беше трудно да се купи декларирана услуга за домакинството. Днес, 7 години 

по-късно, фактите показват, че данъчният кредит създаде и продължава все още да 
създава нови предприятия и нови работни места, основно за хората, които са били 
извън пазара на труда. 

 
5.3.3 Данъчната реформа имаше положителен ефект върху сектор, в който голяма част от 

услугите се предлагаха на черно. Намалението на данъка беше благоприятно не само за 
сектора и за неговите клиенти, но и за цялото общество. 

 
5.3.4 През 2013 г. оборотът на сектора беше над половин милиард евро. През 2013 г. в 

сектора бяха заети повече от 16 000 души. През последните години се наблюдава 
постоянно увеличение. Между 2012 г. и 2013 г. процентът на заетост в услугите за 
домакинство нарасна с 16%. 

 
5.3.5 Повечето предприятия са създадени от жени и често тези жени са от имигрантски 

произход. Повече от една трета от клиентите на услуги за домакинството са над 
65 години (две трети са жени). В общ план 62% от клиентите са жени, с различни 
равнища на доходи, но основно от средната класа. Семействата са сред тези, които 
използват най-често тези услуги. Двама от трима от работниците в сектора на услугите 
за домакинството са били или безработни или са полагали недеклариран труд. 
Приблизително 80% са жени, а 40% от работниците са родени извън Швеция. 

 
5.3.6 Основната работодателска организация в сектора на услугите сключва със съответните 

синдикални организации колективни трудови договори за предприятията, 
предоставящи услуги за домакинството. Колективните трудови договори предвиждат 
правила в областта на заплащането, работното време, платения отпуск, обучението, 
социалната закрила и други аспекти. 
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5.3.7 Реформата доведе до увеличаване на заетостта, намаляване на безработицата, 

намаляване на отпуските по болест и в крайна сметка до увеличаване на данъчните 
приходи, което на практика означава, че системата се самофинансира. 

 
5.4 Действия за професионализиране 
 
5.4.1 Към задачите, които изискват технически познания (хигиенни правила, начин на 

действие на уредите, използване на продуктите, миене на дете, помагане на възрастния 
да стане и др.), се добавят междуличностни умения: внушаване на доверие, 
дискретност, самостоятелност, умение да се приспособиш към всеки клиент. Таблици с 
класификации трябва да дадат възможност за йерархично структурирани на уменията, в 
зависимост от това дали услугата включва само поддръжка на жилището или също така 
грижи за деца или възрастни хора, дали клиентът отсъства или присъства, дали е 
самостоятелен или физически или умствено зависим. 
 

5.4.2 Парадоксално е, че на тези задачи се гледа пренебрежително от някои хора, а те са по-
удовлетворяващи от много други. Почистването на дадено жилище, помагането на 
хората, изграждането на връзки с децата носят удовлетворение. Публичните инстанции 
биха могли, от една страна, да насърчават професионализирането на тези услуги, както 
и обучението на заинтересованите лица и сертифицирането на придобитите умения и, 
от друга страна, да работят за създаването и въвеждането на структури за обединяване 
и организиране на услугите, предоставяни на семействата. 
 

5.4.3 За да се промени имиджът на тези задачи, те трябва да бъдат назовани и оценени в 
технически и междуличностен план, като се сравняват с равностойни задачи в други 
професионални сектори. Трябва също така да бъдат създадени дипломи, сертификати, 
обучения, които да узаконяват уменията, придобити с опит. Някои вече съществуват. 

 
5.4.4 Целесъобразно би било също да се улеснява израстването към други отговорности, 

дори други професии в същия или в друг сектор. Това е особено важно по отношение 
на жените мигранти, които биват насочвани към предоставянето на услуги на 
семействата, за да се избегне „разхищаването на мозъци“. 
 

5.4.5 Следва да се предприемат мерки за премахване на трафика свързан с услугите, 
предоставяни на семействата, тъй като той представлява очевидно нарушение на 
правата на човека. 
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5.4.6 Синдикалните организации на наемните работници често подценяваха обхващането в 

синдикални структури на домашните работници, което наистина е сложно, защото 
синдикатите нямат достъп до частните домове, заради невидимостта и разпръснатостта 
им. Синдикализирането на домашните работници би могло да спомогне за 
професионализирането на сектора на услугите, предоставяни на семейството. Това 
професионализиране е едно от условията за равни възможности на жените и мъжете. 

 
Брюксел, 16 октомври 2014 г. 
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