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Комунистически предпоставки



Предвестници на промяната



Контролирано демонтиране
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Законодателство и стандарти

1905 1953 1996



Социални партньори и институции

Министерски съвет
0

Нацонален съвет за тристранно сътрудничество
0

Министерство на труда и социалната политика
0

Икономически и социален съвет
0

Фонд „Професионална квалификация и безработица“
0

Национален съвет за насърчаване на заетостта
0

Агенция по заетостта
0

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
0

Национално представени организации



Представителност

Национално представени организации на работниците и служителите:

1) структури в поне 1/4 от общините;
2) членове поне 50'000 работници и служители;
3) със структури в 1/4 от икономическите сектори с 5% от заетите в тях
    или 50 структури с по 5 члена във всеки от икономическите сектори

Национално представени организации на работодателите:

1) структури в поне 1/4 от общините; 
2) членове поне 7'500 компании или такива с поне 100'000 наети лица
3) структури в 1/4 от икономическите сектори с 5% от заетите в тях
    или 10 члена във всеки от икономическите сектори



Национално представени социални партньори

Конфедераця на труда „Подкрепа“ 

Конфедерация на независимите синдикати в България

Асоциация на индустриалния капитал в България 

Българска стопанска камара 

Българска търговско-промишлена палата 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България



Нива на социалния диалог

Трипартитно ниво 
0

1) Национален съвет за тристранно сътрудничество 
0

2) Регионални, браншови и общински съвети

Бипартитно ниво 
0

3) Отделни предприятия

Специализирано ниво
0

4) Комитети и групи по условия на труд
0

5) Комитети за колективни преговори, стачни комитети и други



Колективно трудово договаряне

Нива

1) национално
2) браншово
3) общинско
4) корпоративно

Покритие

1) ~30% от работещите на корпоративно ниво
2) ~2% от работещите на браншово ниво



Последни тенденции

Отстъпление от трипартитните принципи

1) Европейският политически модел
2) Формално транспониране

Т.нар. „антикризисни мерки“ 

1) Неолиберални течения в икономиката
2) Социална безотговорност

Опити за ограничаване на представителността

1) Увеличаване на изискванията
2) Ограничаване на юридическите предпоставки
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Общо икономическо изоставане

Чуждестранни инвестиции в България (в милиарди евро)
0

Публичен дълг и бюджетен дефицит в България (като % от БВП)



Минимална работна заплата

2000 –   €34;
2001 –   €50;
2003 –   €55;
2004 –   €60;
2005 –   €75;
2006 –   €80;
2007 –   €90;
2008 – €110;

2009 – €120;
2010 – €120;
2011 – €135;
2012 – €145;
2013 – €155;
2014 – €170;
2015 – €185.

България е последна в Европа (не само в ЕС) по заплащане на труда.



Данъчнои осигурително облагане

Наличие на плосък данък от 10% за всички доходи
Отсъствие на необлагаем минимум
Минимални и максимални осигурителни прагове

0

Грузия Пенсилвания България
0

БОГАТИ БЕДНИ
никога не плащат за неполучен доход
плащат само за част от доходите си

плащат за всеки получен доход
плащат дори за неполучени доходи



Линия на бедността

Официална линия на бедността в България (в евро, за месец на човек)

Средни цени на основни блага в България (в евро за 1 кг или за 1 месец)
самун хляб €0,60 електричество €35,00

свежи домати €1,70 наем на стая €100,00

масло €7,40 отопление €70,00

сирене €8,00 градски транспорт €30,00

свинско месо €9,50 бензин (1 л) €1,45
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Законодателни изменения

Задължаващ характер на социалния диалог 

Роля на социалните партньори при инспектиране на труда

Задължение за изплащане на пълно възнаграждение 

Прогресивно облагане и реформа на осигуряването

Сумирано изчисляване на работното време

Пропорционални и възспиращи санкции

Ограничаване на права при повторни нарушения



V. ДОБРИ ПРАКТИКИ

Фокусиране върху общия интерес
Социални партньори от ново поколение
Информация от последната минута



Фокусиране върху общия интерес

Лоялна конкуренция между работодателите 

Събираемост на публичните вземания

Трансмисия на политиките за социален мир



Ново поколение социални партньори

Оспорване на християндемократичния модел

Организация, технология, експертиза

Мрежово структурирано сътрудничество

Нови форми на комуникация и интеракция



Информация от последната минута

Законодателни изменения в положителна посока

Активни постъпки на социалните партньори
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