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This project is organised with the financial support of the European Commission



• ЗапазванеЗапазване нана социалнатасоциалната стабилностстабилност нана работницитеработниците ии
технитетехните семействасемейства

•• ЗапазванеЗапазване нана социалниясоциалния диалогдиалог



Предложения на синдиката за прилагане и изпълнение на антикризисни мерки

-За ограничаване на сивата икономика

Разпростиране валидността на браншовите колективни трудови договори за
всички предприятия от бранша

Оптимизиране на дейността на ГИТ, чрез даване на статут на инспектори на
представителите на социалните партньори

Създаване на антикризисен съвет към министър-председателя, с участието на
социалните партньори

ПредложенияПредложения нана синдикатасиндиката заза прилаганеприлагане ии изпълнениеизпълнение нана антикризисниантикризисни меркимерки

--ЗаЗа ограничаванеограничаване нана сиватасивата икономикаикономика

РазпростиранеРазпростиране валидносттавалидността нана браншовитебраншовите колективниколективни трудовитрудови договоридоговори заза
всичкивсички предприятияпредприятия отот браншабранша

ОптимизиранеОптимизиране нана дейносттадейността нана ГИТГИТ, , чрезчрез даванедаване нана статутстатут нана инспекториинспектори нана
представителитепредставителите нана социалнитесоциалните партньорипартньори

СъздаванеСъздаване нана антикризисенантикризисен съветсъвет къмкъм министърминистър--председателяпредседателя, , сс участиетоучастието нана
социалнитесоциалните партньорипартньори



ПредложенияПредложения нана синдикатасиндиката заза прилаганеприлагане ии изпълнениеизпълнение нана антикризисниантикризисни меркимерки

--ЗаЗа недопусканенедопускане нана сериозенсериозен спадспад нана икономическияикономическия растежрастеж

••СъздаванеСъздаване нана антикризисенантикризисен съветсъвет къмкъм министърминистър--председателяпредседателя, , сс участиетоучастието нана
социалнитесоциалните партньорипартньори;;
•• ТекущТекущ мониторингмониторинг нана икономическатаикономическата ситуацияситуация отот странастрана нана
правителствотоправителството, , работодателскитеработодателските организацииорганизации ии синдикатитесиндикатите, , реализиранреализиран
чрезчрез НСИНСИ;;
•• СъветитеСъветите заза социалносоциално сътрудничествосътрудничество вв отрасловитеотрасловите министерстваминистерства дада
организираторганизират браншовибраншови срещисрещи сс представителипредставители нана министерстваминистерства, , браншовибраншови
работодателскиработодателски ии синдикалнисиндикални структуриструктури сс огледоглед разработванеторазработването нана браншовибраншови
антикризисниантикризисни програмипрограми



ПредложенияПредложения нана синдикатасиндиката заза прилаганеприлагане ии изпълнениеизпълнение нана антикризисниантикризисни
меркимерки

--ЗаЗа устойчивостустойчивост нана финансоватафинансовата системасистема

ГарантиранеГарантиране вв пъленпълен размерразмер нана депозититедепозитите нана фондоветефондовете заза задължителнозадължително
пенсионнопенсионно осигуряванеосигуряване –– УниверсаленУниверсален фондфонд ии ПрофесионаленПрофесионален фондфонд ии
ДопълнителноДопълнително пенсионноосигуряванепенсионноосигуряване втърговскитевтърговските банкибанки..

ГарантиранеГарантиране отот странастрана нана държаватадържавата , , посредствомпосредством държавнидържавни регулаторнирегулаторни
механизмимеханизми заза понижаванепонижаване нана лихвиелихвие попо кредититекредитите//вв унисонунисон съссъс световнатасветовната
практикапрактика вв периодпериод нана кризакриза /, /, кактокакто ии заза недопусканенедопускане нана честочесто завишаванезавишаване нана
лихвенителихвените равнищаравнища попо вечевече отпуснатиотпуснати кредитикредити



ПредложенияПредложения нана синдикатасиндиката заза прилаганеприлагане ии изпълнениеизпълнение нана антикризисниантикризисни
меркимерки

ФактиФакти

КризатаКризата можеможе дада имаима разрушителенразрушителен ефектефект доридори припри попо --добредобре
установениустановени системисистеми нана индустриалнитеиндустриалните отношенияотношения , , каквитокаквито саса
познатипознати вв някойнякой странистрани старистари членкичленки нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз . . ВъпрекиВъпреки
товатова, , тезитези смущениясмущения саса временнивременни, , акоако системитесистемите заза защитазащита саса вв
състояниесъстояние дада сесе адаптиратадаптират, , акоако саса подкрепениподкрепени сс подходящиподходящи обществениобществени
политикиполитики ии ефективниефективни институцииинституции ии, , акоако ее налиценалице общаобща воляволя дада
приложатприложат спешниспешни адекватниадекватни меркимерки . . 

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

ИзползванетоИзползването нана социалниясоциалния диалогдиалог катокато средствосредство можеможе дада ее ключаключа заза
справянесправяне сс кризатакризата вв началотоначалото нана нованова ераера ии трайнотрайно установяванеустановяване нана
новинови индустриалнитеиндустриалните отношенияотношения, , коитокоито дада допринесатдопринесат заза
просперитетапросперитета..



ПредложенияПредложения нана синдикатасиндиката заза прилаганеприлагане ии изпълнениеизпълнение нана антикризисниантикризисни
меркимерки

--ПовишаванеПовишаване сигурносттасигурността нана заетосттазаетостта::

-СвоевременнаСвоевременна реализацияреализация нана меркитемерките ии програмитепрограмите заза заетостзаетост ии обучениеобучение, , 
заложенизаложени вв НационалнияНационалния планплан заза действиедействие попо заетосттазаетостта заза 2009 2009 гг. . ПредоставянеПредоставяне
нана допълнителнодопълнително финансиранефинансиране заза разширяванеразширяване обхватаобхвата нана ПМСПМС N44, N44, засягащозасягащо
компенсациитекомпенсациите припри работаработа нана непълнонепълно работноработно времевреме..

-ДаДа сесе въведевъведе изискванеизискване къмкъм работодателитеработодателите, , ползващиползващи мяркатамярката, , дада нене
съкращаватсъкращават вв тримесечентримесечен сроксрок работнициработници ии служителислужители, , ползвалиползвали програматапрограмата сс
огледоглед избягванеизбягване нана случаислучаи заза бързобързо освобождаванеосвобождаване нана персоналаперсонала впоследствиевпоследствие, , сс
коетокоето сесе губигуби ефектаефекта нана мяркатамярката ии сесе изплащатизплащат значителнозначително попо--малкималки
обезщетенияобезщетения –– кактокакто заза освобождаванеосвобождаване, , такатака ии заза безработицабезработица;;



Предоставяне на допълнителни средства за професионална
квалификация /от 250 евро. до 750 евро в зависимост от професионалното
направление/ за периода на заетост на непълно работно време /до 3 
месеца/, както и стипендия за всеки присъствен учебен ден в размер на 3 
евро.  ПрограматаПрограмата дада обхванеобхване 26 000 26 000 душидуши;

• Предоставяне на средства за мобилност на работната сила /изчислена
въз основа на транспортните разходи/, когато работното място е в
населено място, различно от това по местоживеене, но не повече от 130 
км и за не повече от една година. МяркатаМярката дада обхванеобхване междумежду 10 000 10 000 ии
15 000 15 000 душидуши;;



ПредоставянеПредоставяне нана ваучериваучери заза обучениеобучение, , кактокакто ии нана стипендиястипендия заза всекивсеки
присъственприсъствен денден заза безработнибезработни лицалица, , освободениосвободени вследствиевследствие нана кризатакризата. 
Допустимата цена на ваучер е между 500 евро. и 750 евро, като разходите за
стипендии /2,5 евро. дневно/ не се включват в стойността на ваучера. 
МяркатаМярката дада обхванеобхване околооколо 40 000 40 000 душидуши.

• ПокриванеПокриване нана разходиразходи заза придобиванепридобиване, , илиили повишаванеповишаване нана
квалификацияквалификация, или умения на заети лица по трудов договор. Ваучерът за
един обучаем да е между 500 евро. и 750 евро. БроятБроят нана обхванатитеобхванатите
лицалица ее 55 000 55 000 душидуши;

• ПовишаванеПовишаване гъвкавосттагъвкавостта ии ефективносттаефективността нана пазарапазара нана трудатруда чрезчрез
активниактивни действиядействия нана социалнитесоциалните партньорипартньори заза: ограничаване на
неформалната икономика; въвеждане на информационни системи на пазара
на труда; разработване и прилагане на мерки за гъвкава сигурност; развитие
на индустриалните отношения.



• РатифициранеРатифициране нана КонвенциятаКонвенцията нана МеждународнатаМеждународната
организацияорганизация нана трудатруда заза надомнитенадомните работнициработници ии законовозаконово
урежданеуреждане нана праватаправата имим;;

•• ЗаконоваЗаконова регламентациярегламентация нана работатаработата отот разстояниеразстояние вв
съответствиесъответствие сс доброволнотодоброволното рамковорамково споразумениеспоразумение, , 
подписаноподписано отот социалнитесоциалните партньорипартньори нана ниванива ЕвропейскиЕвропейски съюзсъюз.

ЗАКОНОВАЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯРЕГЛАМЕНТАЦИЯ нана специфичниспецифични режимирежими нана работаработа



ЗащитаЗащита нана покупателнатапокупателната способностспособност ии социалнасоциална защитазащита

МинималнатаМинималната работнаработна заплатазаплата заза странатастраната дада сесе обвържеобвърже сс линияталинията нана бедностбедност ии
среднатасредната работнаработна заплатазаплата заза странатастраната ии достигнедостигне додо 300 300 левалева отот 1 1 маймай 2009 2009 гг. . ии
достигнедостигне 60% 60% отот среднатасредната работнаработна заплатазаплата заза странатастраната отот 1 1 януариянуари 2010 2010 гг.;

НовиНови размериразмери нана паричнитепаричните обезщетенияобезщетения припри безработицабезработица отот 1 1 маймай 2009 2009 гг., ., коитокоито дада саса
60 60 нана стосто отот осигурителнияосигурителния доходдоход нана лицетолицето вв диапазонадиапазона междумежду 60 60 нана стосто отот
минималнатаминималната работнаработна заплатазаплата заза странатастраната ии 60 60 нана стосто отот среднатасредната работнаработна заплатазаплата заза
странатастраната;;

УвеличаванеУвеличаване брояброя нана ваучеритеваучерите заза работническоработническо храненехранене ии преразпределениепреразпределение нана квотитеквотите
междумежду операторитеоператорите нана основаоснова нана тяхнататяхната ефективностефективност, , сс огледоглед разширяванеразширяване нана кръгакръга отот
обхванатитеобхванатите работнициработници ии служителислужители;;

ДържаватаДържавата дада разработиразработи ии приложиприложи допълнителнидопълнителни меркимерки заза социалнасоциална защитазащита нана
домакинстватадомакинствата, , силносилно засегнатизасегнати отот кризатакризата, , катокато напримернапример временновременно //додо 1 1 годинагодина/ / 
поеманепоемане плащаниятаплащанията нана лихвителихвите попо кредитикредити ии договарянедоговаряне сс банкитебанките заза разсрочванеразсрочване
плащаниятаплащанията попо главницатаглавницата заза домакинствадомакинства сс двамадвама съкратенисъкратени ии ползващиползващи минимумминимум двадва
кредитакредита, , единиятединият отот коитокоито ипотеченипотечен..



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО


