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РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА СОЦИАЛНИЯСОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГДИАЛОГ

ОсновниОсновни предпоставкипредпоставки

РРазвитиетоазвитието нана пазарнитепазарните отношенияотношения ии общатаобщата
икономическаикономическа средасреда;;

РРазвитиетоазвитието нана нормативнанормативна базабаза ии либерализацияталиберализацията нана
трудовототрудовото законодателствозаконодателство;;

ЛЛегитимиранеегитимиране нана статутастатута нана социалнитесоциалните партньорипартньори ии
ИИнституционализираненституционализиране нана технитетехните структуриструктури;;

ООтношениетотношението нана правителствотоправителството къмкъм социалниясоциалния диалогдиалог
нана националнонационално равнищеравнище, , стимулираностимулирано отот натисканатиска нана
синдикатисиндикати ии работодателскиработодателски структуриструктури ии изискваниятаизискванията
нана присъединяванетоприсъединяването къмкъм ЕвропейскияЕвропейския съюзасъюза



ЗНАЧЕНИЕЗНАЧЕНИЕ ЗАЗА РАЗВИТИЕТОРАЗВИТИЕТО НАНА СОЦИАЛНИЯСОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГДИАЛОГ

МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ ТРУДОВИТРУДОВИ СТАНДАРТИСТАНДАРТИ
-- КонвенцииКонвенции ии РекомендацииРекомендации нана МОТМОТ

голямаголяма частчаст отот коитокоито саса ратифицираниратифицирани отот БългарияБългария ии следваследва дада сесе
отчитатотчитат припри регулиранерегулиране нана трудовитетрудовите отношенияотношения. . 



РАВНИЩЕРАВНИЩЕ НАНА СОЦИАЛНИЯСОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГДИАЛОГ

НаНа националнонационално нивониво социалниятсоциалният диалогдиалог сесе осъществяваосъществява вв
рамкитерамките нана НационалнияНационалния съветсъвет заза тристраннотристранно сътрудничествосътрудничество

НаНа отрасловоотраслово//браншовобраншово равнищеравнище функционирафункционира
ОтрасловОтраслов//браншовбраншов съветсъвет заза социалносоциално сътрудничествосътрудничество сс
участиетоучастието нана представителипредставители нана съответнитесъответните представителнипредставителни
отрасловиотраслови//браншовибраншови работодателскиработодателски ии синдикалнисиндикални
организацииорганизации. . 
НаНа общинскообщинско равнищеравнище саса изградениизградени съветисъвети заза
социалносоциално сътрудничествосътрудничество
НаНа равнищеравнище предприятиепредприятие вв преговоритепреговорите участватучастват съществуващитесъществуващите
синдикалнасиндикална//синдикалнисиндикални организацииорганизации ии работодателятработодателят. . 



ОСНОВНИОСНОВНИ УЧАСТНИЦИУЧАСТНИЦИ ВВ СОЦИАЛНИЯСОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГДИАЛОГ

••ДържаватаДържавата
••ПредставителниПредставителни организацииорганизации нана работницитеработниците ии
служителитеслужителите
•• КонфедерациятаКонфедерацията нана независимитенезависимите синдикатисиндикати
вв БългарияБългария
•• КонфедерациятаКонфедерацията нана трудатруда ““ПодкрепаПодкрепа””
•• ПредставителниПредставителни работодателскиработодателски организацииорганизации



ПРАВИТЕЛСТВО 
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РАБОТНАРАБОТНА ЗАПЛАТАЗАПЛАТА ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

• ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА РАБОТНОТА ЗАПЛАТА
1. РАЗМЕР И РЕАЛЕН РЪСТ НА СРЕДНАТА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ЗА СТРАНАТА И В МЕТАЛУРГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ
ИЗДЕЛИЯ

384*384281230192
Средна заплата в
бранша /евро /

327247202187164
Средна работна
заплата /евро/

201020092008200720062005период

*прогнозна за 2009  



••ДинамикаДинамика нана минималнатаминималната работнаработна заплатазаплата

1801301209080

Минимална
работна заплата в
евро по БКТД

123112908077

Минимална
работна заплата
euro*

201020092008200720062005период



•Динамика на производителността на
труда и развитие на работните заплати

За периода от 1990 до 2005 г.:
БВП на заето лице се увеличи с 33.8%;
БДС на заето лице нарасна със 7.1%, докато
Реалната работна заплата спадна с 49.1%.



СтруктурниСтруктурни измененияизменения вв разходитеразходите заза трудтруд

Общественият сектор показва значително по-
високи разходи за труд – 1,96 евро на час, докато
в частния сектор те са с около 36% по-ниски – 1,25 
евро на час. Разбира се, трябва да се има
предвид, че по различни оценки частният сектор
генерира с около 25-35% по-високи от
статистически отчетените доходи, които остават
в сивата икономика.



256243221194194Издръжка
на 1  човек
на месец

327247202187120СРЗ

123112908077МРЗ

20092008200720062005

СРАВНИТЕЛНАСРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦАТАБЛИЦА
МИНИМАЛНАМИНИМАЛНА РАБОТНАРАБОТНА ЗАПЛАТАЗАПЛАТА –– СРЕДНАСРЕДНА РАБОТНАРАБОТНА
ЗАПЛАТАЗАПЛАТА –– ИЗДРЪЖКАИЗДРЪЖКА НАНА ЖИВОТАЖИВОТА
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СРАВНИТЕЛНАСРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦАТАБЛИЦА
МИНИМАЛНАМИНИМАЛНА РАБОТНАРАБОТНА ЗАПЛАТАЗАПЛАТА –– СРЕДНАСРЕДНА РАБОТНАРАБОТНА
ЗАПЛАТАЗАПЛАТА –– ИЗДРЪЖКАИЗДРЪЖКА НАНА ЖИВОТАЖИВОТА


