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І. ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ И ПОДХОДЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ГЪВКАВОСТ И СИГУРНОСТ КАТО ОСНОВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
БЪЛГАРСКА “ПЪТЕКА”
Българската “пътека” за гъвкавост и сигурност на пазара на труда е
инструмент за намирането на баланс между гъвкавост и сигурност, както по
отношение на лицата, така и по отношение на фирмите, в контекста на новия цикъл
на Интегрираните насоки за растеж и заетост на ЕС за периода 2008-2010 г. По този
начин се изпълнява препоръката от решенията на Пролетния европейски съвет от
2008 г., като българската “пътека” е националното споразумение за изпълнение на
принципите за гъвкавост и сигурност, в съответствие с Националната програма за
реформи1.
Българската “пътека” обхваща периода 2009 - 2011 г., като по този начин от
една страна отговаря на националния средносрочен цикъл за планиране и
изпълнение на политики (програмни бюджети на съответните министерства), а от
друга - на настоящия цикъл на Лисабонската стратегия.
Чрез приемането и изпълнението на “пътеката” България дава своя принос в
усилията за развитието на интегриран подход, който да подпомогне за
увеличаването на заетостта и конкурентноспособността в ЕС при едновременно
укрепване на Европейския социален модел в условията на глобализация и
динамични промени. Българската “пътека” се основава на основния принцип на
flexicurity, приет на равнище ЕС - гъвкавостта и сигурността следва да се
разглеждат не като взаимно изключващи се, а като взаимно подкрепящи се и
допълващи се компоненти. Това може да стане чрез подобряване на гъвкавостта и
сигурността на конкретните работни места и тяхното качество (по отношение на
условия на труд, кариерно развитие и др.) в съответствие с принципите на
„достойния” труд и чрез предприемане на конкретни действия за улесняване на
преходите на пазара на труда - от едно работно място към друго, от безработица
към заетост, от образование и обучение към заетост през различните етапи от
човешкия живот. При осъществяване на действия в тези направления следва да се
отчитат предизвикателствата, пред които е изправена България. В краткосрочен
план те са свързани със социално-икономическите последствия от кризата, а в
дългосрочен - с демографските процеси, промени, свързани с глобализацията и
други, което налага предприемането на по-нататъшни действия в рамките на
отделните политики. Именно постигането на баланс между гъвкавост и сигурност
на пазара на труда предоставя възможност за преодоляването на краткоросочните и
дългосрочните предизвикателсва, пред които е изправена България.
В изпълнение на един от основните принципи на ЕС за изпълнение на
политики за гъвкавост и сигурност - широк социален диалог между всички
партньори, българската “пътека” е разработена съвместно с активното участие на
представители
на
държавата
(министерства,
агенции),
национално
представителните организации на работниците и служителите и национално
представителните организации на работодателите. Трипартизмът ще продължи да
бъде основен принцип при осъществяване на икономически и социални реформи и
1

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/March/0314ECpresidency_conclusions.pdf
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при определяне и изпълнение на политики в системите по заетостта и
професионалното образование и обучение. Съвместните действия на всички
партньори ще доведат до постигането на баланс между гъвкавост и сигурност на
пазара на труда в страната.
Българската “пътека” е напълно съобразена със Съобщението на
Европейската комисия от 2007 г. “Към общи принципи за достигане на гъвкавост и
сигурност”2 и съдържа действия и задачи по включените в него четири елемента
на гъвкавостта и сигурността:
• Гъвкави договорни отношения, както по отношение на работодателя,
така и по отношение на заетото лице, посредством съвременно трудово
законодателство, организация на работата и колективно трудово
договаряне и информиране и консултиране на работниците и
служителите;
• Активна политика на пазара на труда, която ефективно да помага на
хората да се справят с бързите промени на пазара на труда, с
безработицата и прехода от едно работно място към друго;
• Стабилни и отговарящи на потребностите стратегии за учене през
целия живот, допринасящи за адаптивността и пригодността за заетост
на работниците;
• Модерна система за социална сигурност, която осигурява адекватно
допълване на дохода, насърчава заетостта и подпомага трудовата
мобилност. Това включва и широк кръг от разпоредби за социална
закрила (обезщетения при безработица, пенсии и здравни грижи), които
помагат на хората да съчетават трудовия живот с личните и със семейните
отговорности.
Важно в тази насока бе отчитането и на основните принципи за достигане на
гъвкавост и сигурност, одобрени в края на 2007г. от Съвета на министрите.
Въпреки
многообразието
на
социално-икономически
модели
и
предизвикателства пред отделните държави-членки, Европейската комисия
определи примерни четири “пътеки”, обединяващи основните приоритети на
политиките за достигане на гъвкавост и сигурност в рамките на четирите елемента
на концепцията. „Пътеките” не се отнасят за конкретни държави-членки, а
представят обобщени възможни подходи към решаване на основните
предизвикателства:
1. Преодоляване на договорната фрагментарност;
2. Развитие на принципа на гъвкавостта и сигурността (flexicurity) в
предприятията и предлагане на сигурност на преходите;
3. Действия за повишаване на квалификацията и уменията на работната сила;
4. Подобряване на възможностите за лицата, получаващи обезщетения и за
неформално заетите.
В съответствие с предизвикателствата, пред които е изправена България в
краткосрочен и дългосрочен аспект възможните решения за постигане на баланс
между гъвкавост и сигурност на българския пазар на труда изискват използване на
елементи и от четирите идентифицирани от Европейската комисия ”пътеки”.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_en.pdf
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Сигурността на заетостта на работниците ще продължи да бъде важен приоритет с
оглед по-широкото използване на гъвкави форми на заетост. Подобряването на
качеството и адаптивността на работната сила, както и на адаптивността на
предприятията към динамичните промени е от съществено значение за подобряване
на конкурентоспособността на българската икономика. С оглед оказването на
адекватна подкрепа на лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда и са
застрашени от социално изключване е необходимо да се прилага ефикасна
комбинация от превантивни и активиращи действия на активната политика, на
пазара на труда, ученето през целия живот и на системата за социална сигурност.
ІІ. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНИТЕ
ПОЛИТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕЛЕМЕНТИТЕ НА
ГЪВКАВОСТТА И СИГУРНОСТТА (КРАТЪК АНАЛИЗ)
През последните години в България се наблюдава положително развитие по
направленията за достигане на гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Това
развитие, както и настоящото състояние се анализират накратко с цел очертаване
на областите, към които следва да бъдат насочени по-нататъшните усилия.
България прилага целенасочени политики, в рамките на националните
приоритети, в областите на гъвкавите договорни отношения, активната политика на
пазара на труда, ученето през целия живот и системата за социална сигурност. След
2007 г., в рамките на Националната програма за реформи и други стратегически и
планови документи, се полагат усилия за прилагане на интегриран подход при
извършването на реформи и действия по всеки от четирите елемента.
Пазарът на труда в България преди световната финансова и икономическа
криза се отличаваше с положително развитие. Безработицата намаля значително,
като през 2007 и 2008 г. достигна равнища под средните за ЕС. Едновременно с
това заетостта нарастваше устойчиво, като равнището на заетост се увеличаваше
средно годишно с 2 процентни пункта от 2002 г. През 2008 г. по данни от
Наблюдението на работната сила (НРС) средногодишното равнище на заетост
достигна 64.0%. Значително нарасна и равнището на заетост на жените и
възрастните работници, които през 2008 г. са съответно 59.5% и 46.0%. Но в
началото на 2009 г. вече е факт негативното отражение на световната финансова и
икономическа криза върху пазара на труда. По данни от НРС, през първото
тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64
навършени години запазва равнището си спрямо същия период на миналата
година - 62.6%, но спрямо четвъртото тримесечие на 2008 г. намалява с 1.7
процентни пункта. Броят на заетите лица от същата възрастова група е 3 214.0 хил.
души или с 24.6 хил. души по-малко в сравнение със същия период на предходната
година. Коефициентът на безработица е 6.4%, което е с 0.1 процентни пункта пониско спрямо първото тримесечие на 2008 г.
По данни на Агенцията по заетостта от началото на 2009 г. безработицата в
страната плавно нараства. През април равнището на регистрирана безработица в
страната е 7.04%. Независимо от наблюдавания ръст равнището на безработица в
България остава под средното за ЕС-27, което за март 2009 г. е 8.7%.
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Важни за по-нататъшното нарастване на равнищата на заетост и
икономическа активност са действията, насърчаващи инвестиционната активност в
страната, както и провежданата политика на намаление на преките данъчни и
социално-осигурителни вноски. Последователното намаление на корпоративния
данък, както и понижаването на социално-осигурителните вноски за
работодателите, включително и чрез постепенното прехвърляне на тежестта от
работодател към работник, създадоха и предпоставки за легализиране на част от
необявените печалби и доходи както и нерегламентирана заетост. Постигнати са
положителни резултати в по-голяма степен за ограничаване на нерегламентираната
заетост и в по-малка степен по отношение на нерегламентираните доходи.
В областта на трудовото законодателство бяха извършени редица
промени с цел модернизиране на нормативната база съобразно бързо променящите
се характеристики на интегриращата се в единния европейски пазар българска
икономика.
Като цяло българското законодателство съдържа правни норми, които
осигуряват добър баланс между гъвкавост и сигурност за бизнеса и работниците
при възникване на трудовите отношения, както и по време на изпълнението и при
прекратяването им.
Правната уредба предлага възможности за гъвкав старт на трудовото
правоотношение, като в същото време в съответствие със стандартите, възприети в
ЕС създава достатъчно гаранции за работниците и служителите. Регламентирано е
сключването на срочни договори със срок на изпитване, както и срочни договори
под условие (напр. до завършване на определена работа; за заместване на работник
или служител, който отсъствува от работа и други).
Работодателят има възможност да организира работния процес по-гъвкаво
без това да води до намаляване на сигурността за работниците и служителите. В
подкрепа на тази организация на работното време са разпоредбите за: удължаване
на работното време през едни работни дни и компенсирането му чрез съответно
намаляване в други; намалено работно време; непълно работно време; сумирано
изчисляване на работното време; установяване на ненормиран работен ден за някои
категории работници и служители и др.
Кодексът на труда регламентира повече от 40 основания, при които
работодателят може да прекрати правоотношението. Освен това се предвиждат и
различни видове обезщетения, дължими от страна на работодателя: при незаконно
недопускане на работа на работник или служител; при незаконно отстранен от
работа работник или служител; при уволнение на други основания (поради
закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване
обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни и др.); при незаконно уволнение на работник или служител и др.
Независимо от съществуващите нормативни възможности за гъвкава и
сигурна заетост по данни на НРС, провеждано от НСИ, работещите на непълно
работно време и по граждански договори и др. представляват малка част от заетите.
За 2008 г. по данни от НРС над 97% от заетите работят на пълно работно време. По
трудово или служебно правоотношение работят 96.2% от наетите, по граждански
или друг вид договори 1.4%, а без трудов договор работят 2.4% от наетите или 70.9
хил. души. До 2007 г. НРС предоставя данни и за причините, поради които наетите
работят на непълно работно време, от които се вижда, че повече от половината от
наетите на работа за определен период от време (58.6% през 2007 г.) работят такава
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работа поради невъзможност да намерят работа на пълен работен ден.
Едновременно с това по данни от информационната система на Националната
агенция по приходите (НАП) към месец октомври 2008 г. около 30% от всички
регистрирани трудови договори са срочни или договори за допълнителен труд.
Също така около 25% от сключените договори, регистрирани в НАП са договори
със срок за изпитване. Това показва, че разнообразните форми на трудови договори
се използват активно, но следва да се отчита и фактът, че едно лице може да работи
по повече от едно трудово правоотношение.
В контекста на непрекъснатите динамични промени и необходимостта от
осигуряване на по-голяма гъвкавост, съчетана със сигурност за страните по
трудовото правоотношение е възможно след преговори и консултации между и със
социалните партньори да бъдат предприемани промени в областта на трудовото
законодателство с оглед неговото по-нататъшното модернизиране и
усъвършенстване.
В областта на активната политика на пазара на труда бе постигнат
съществен напредък. Развиха се политики за подход към работата, основан на
жизнения цикъл, съвместяване на личния с професионалния живот, увеличаване на
продължителността на трудовия живот (активно стареене). Успешно се прилагат и
действия за активиране на неактивни лица, включително обезкуражени и за
интегриране на пазара на труда на лица в неравностойно положение, включително
роми. Политиките, насочени към активиране на неактивни лица подпомагат
социалното включване и допринасят за увеличаване предлагането на труд, което
след преодоляването на кризата отново ще се превърне в едно от основните
предизвикателства предвид негативните демографски процеси и свободното
движение на хора в ЕС. Наличните данни за резултатите от активиращите
политики, показват че и в условията на криза е необходимо да продължат усилията
за насърчаване на активно поведение на пазара на труда и недопускане
маргинализирането на неравнопоставените групи. През 2007 г. нов старт под
формата на обучение или заетост е осигурен на 47% от продължително
безработните и на 30.6% от безработните до 24 години. Резултатите от оценка на
нетното въздействие на някои по-големи активни мерки и програми, които се
прилагат на пазара на труда от Агенцията по заетостта3, направена през 2007 г.
показват, че въздействието на активните програми и мерки е положително.
Прилаганите програми и мерки на пазара на труда увеличават шансовете на
участниците да си намерят работа на първичния пазар на труда (несубсидирана
заетост) в сравнение с безработните, които не са включвани в такива програми и
мерки. Според резултатите от оценката с най-висок нетен ефект са програмите,
насочени към възрастните безработни (39.1%) и продължително безработните
(37.1%), следвани от мерките, подкрепящи стартирането на бизнес (26.8%) и
мярката за безработни самотни родители и/или майки с деца до 3 годишна възраст
(20.8%). В резултат на добрата насоченост и ефективност на различните активни
политики и икономическото развитие в страната през последните години
безработицата намаля сред всички групи в неравностойно положение на пазара на
труда. От 2007 г. ежегодно се отпускат от държавния бюджет средства за активна
политика на пазара на труда в размер на 190 млн. лв. (за 2008 г. те са 0.28% от
3

Оценката е направена в рамките на техническа помощ по проект „Развитие на човешките ресурси
и насърчаване на заетостта” по програма ФАР
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БВП4), като едновременно с това се увеличават трудовите възнаграждения и други
плащания при заетост и обучение. В условия на криза и при ограничени финансови
ресурси за активна политика на пазара на труда е необходимо да се повишава
ефикасността и ефективността на активната политика на пазара на труда.
Броят на включените в обучение безработни и заети през последните години
нараства, но въпреки това равнището на участие на населението в България в
различни форми на учене през целия живот е далеч под средното за ЕС. В тази
връзка през последните години се предприеха действия за разширяване
възможностите за учене през целия живот на всички групи от населението и
особено на тези с ниско образование и без квалификация. За тях се въведе обучение
на работното място под формата на чиракуване. Освен професионално и
мотивационно обучение и ограмотяване, с направените промени през 2008 г. в
Закона за насърчаване на заетостта се финансира и обучение за придобиване на
ключови компетентности. Предприети са действия за подобряване на качеството и
достъпа до различните форми и програми за учене през целия живот. Разшири се и
кръгът от институциите, които имат право да провеждат обучение на възрастни.
През 2008 г. бе приета Стратегия за учене през целия живот. В нея са предвидени
конкретни действия за осигуряването на широк достъп до образование и обучение в
различните форми на учене през целия живот. За насърчаване на неформалното и
самостоятелното учене принос има и разработването на инструменти за оценка и
признаване на резултатите от тези видове учене, каквито към момента са
разработени пилотно за три професии и на проектен принцип. Участието в учене
през целия живот ще се повиши и в резултат на реализацията на ОП „Развитие на
човешките ресурси”, по която се финансират операции за обучение на безработни и
заети лица, за обучение на работници и служители, преминали на непълно работно
време и други.
Действията по осигуряването на адекватни доходи и социална закрила в
рамките на системата за социална сигурност, особено на хората в неравностойно
положение са част от четвъртия елемент на „гъвкавостта и сигурността”. Създават
се стимули и условия за икономическа активност, при осигуряване на адекватна
защита при преходите на пазара на труда и ограничаване на зависимостта от
социални помощи. През последните години бяха предприети мерки, свързани с
ограничаване на периода на получаване на социални помощи, осигуряване на
индивидуална подкрепа при търсенето на работа, включване в активни мерки на
пазара на труда, прилагане на санкции при отказ от предложената работа и други. С
оглед насърчаване на активно поведение на пазара на труда от 1 юли 2008 г. беше
намален от 18 на 12 месеца периода за получаване на социални помощи (чл. 12в от
Закона за социално подпомагане). За стимулиране на активното поведение на
пазара на труда сред безработните лица на социално подпомагане, от юни 2006 г. се
реализира и насърчителната мярка по Закона за насърчаване на заетостта, която
предвижда изплащане на бонуси на лицата, които са започнали работа без
посредничеството на Агенцията по заетостта (АЗ). С цел привличане на
икономически неактивните лица на трудовия пазар, включително роми и
осъществяване на директен контакт между търсещи работа лица и работодатели от
2006 г. АЗ организира трудови борси. През периода 2006-2008 г. са проведени общо
4

По предварителни данни за БВП.
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62 трудови борси в различни региони на страната, като в резултат от тях на работа
са наети над 11 000 търсещи работа лица. От началото на 2009 г. до края на месец
април са проведени 8 трудови борси, в резултат на които на работа са назначени
490 лица. През 2008 г. стартира и Национална програма „Активиране на неактивни
лица”. През същата година след проведено обучение на работа като трудови
медиатори са назначени 50 безработни лица от ромски произход. В резултат на
реализацията на програмата през 2008 г. са активирани 2 074 лица. През 2009 г.
обхвата на програмата е разширен и тя вече се прилага на територията на цялата
страна.
През последните години с цел стимулиране ръста на заетостта и повишаване
предлагането на труд се провежда политика на намаление на данъците и социалноосигурителните вноски. От 1 януари 2009 г. общата осигурителна вноска за сметка
на работодателя се намалява с 2 процентни пункта в сравнение с 2008 г. Вноската
за фонд “Пенсии” се намалява от 22 % на 18 %, съответно 10 % за работодателя и
8% за работника. В резултат на намаляването на преките данъци и социалноосигурителните вноски през последните години индикаторът, отчитащ влиянието
на тези вноски върху доходите от труд (tax-wedge indicator5) намалява от 40% през
2000 г. до 32.3% през 2007 г. при средна стойност за показателя за ЕС-27 от 40.5%.
Регистрираният спад от 7.7 процентни пункта е един от най-големите сред страните
от ЕС.
Благоприятната макроикономическа среда, наблюдаваните ускорени темпове
на растеж, както и засилената инвестиционна активност през 2007 и 2008 г. оказаха
положително въздействие и върху производителността на труда и доходите от труд.
По предварителни данни на НСИ през 2008 г. средната работна заплата6 общо за
икономиката се е повишила с 21.7% в номинално и 8.3% в реално изражение
спрямо 2007 г. Производителността на труда7 също следва тенденция на растеж
като през разглеждания период стойността на показателя е нараснала реално с 2.7%
отчетено на годишна база. Принос за повишаването на последната имаха и
действията от втория елемент на гъвкавостта и сигурността, насочени към
повишаване на образователното и квалификационното равнище на работната сила.
Предоставянето на адекватни обезщетения при безработица е основна част от
четвъртия елемент на гъвкавостта и сигурността. През 2009 г. нарастват
обезщетенията за безработица. Минималният и максималният размер на
обезщетението за безработица се увеличава с 20%, като максималният размер е
равен на размера на минималната работна заплата. Освен това, за лицата,
освободени поради закриване на предприятието, производствени причини, спиране
на работа, чието обезщетение за безработица е отпуснато в рамките на периода
януари - декември 2009 г., се въвежда диференцирано обезщетение в размер: 130 %
от обезщетението за първата половина на периода и 70% от обезщетението за
втората половина на периода. Въпреки това обаче следва да се посочи, че по данни
за 2008 г. едва 25% (60 646 души) от средногодишния брой на безработните
(238 580 лица) са получавали обезщетения за безработица, като и че за 2008 г.

5

По последни данни на Евростат. Структурният индикатор се отнася за неженeн/неомъжена, без
деца, получаващ 67% от заплатата на среден работник.
6 Наблюдение на предприятията
7 Показателят е изчислен като отношение между БВП по постоянни цени и броя на заетите лица
според концепцията на Системата от национални сметки (СНС).
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средномесечният размер на обезщетението за безработица представлява 28.9% от
средната месечна работна заплата за годината.
Индикаторът, отразяващ финансовите стимули за започване на работа спрямо
получаването на обезщетения за безработица (‘капан на безработица’8) и други
помощи за безработни варира около 75% през последните години, като през 2007 г.
той е 75.8% при средна стойност за ЕС-27 - 74.6% за същата година. Относително
устойчивата и висока стойност на показателя показва малка нетна финансова полза
от започването на работа за определени групи лица, което се дължи основно на
ниския размер на реалните нетни доходи от труд.
Необходимо е да се осъществява мониторинг на системите за обезщетения при
безработица, така че обезщетението при безработица от една страна да насърчава
търсенето и започването на работа, а от друга да гарантира сигурност на прехода от
безработица към заетост. Това ще продължи да бъде важен въпрос, който следва да
бъде обсъждан между социалните партньори в рамките на дебата за гъвкавост и
сигурност.
ІІІ. ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ГЪВКАВОСТТА И СИГУРНОСТТА
Действията за достигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на
труда в България се обуславят от основните предизвикателства по четирите
елемента на гъвкавостта и сигурността, но целят и прилагане на интегриран
подход. Идентифицираните предизвикателства включват:
• Негативно отражение на демографските процеси върху пазара на
труда;
• Отражение на финансовата и икономическата криза върху заетостта и
безработицата през 2009 г. - отрицателен икономически растеж и
съкращаване на персонал, ръст на безработицата;
• Ниска производителност на труда;
• Значителни регионални различия в икономическата и социална
инфраструктура, в равнището на безработица, условията на живот и
жизнения стандарт на населението;
• Недостатъчно бързи преходи на пазара на труда - между безработица
и заетост, от образование/ обучение към заетост и др.;
• Наличие на големи групи безработни лица с ниско образователно и
квалификационно равнище и други характеристики, затрудняващи
тяхната реинтеграция на пазара на труда (вкл. младежи, възрастни
работници, продължително безработни, роми, безработни с
увреждания и др.);
• Неравновесие между търсенето и предлагането на квалифицирана
работна сила, в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• Дефицит във финансовите средства на социално-осигурителната
система;
8
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• Равнища на здравна култура и профилактика на болестите на
населението, оказващи негативно въздействие върху здравето на
населението в трудоспособна възраст;
• Сравнително висок дял на нерегламентираната заетост и скритите
доходи.
ІV. БЪЛГАРСКА “ПЪТЕКА” - ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ПО-ДОБРА ГЪВКАВОСТ И СИГУРНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Интегрираният подход за постигане на гъвкавост и сигурност на пазара на
труда е част от Насоките за растеж и заетост 2008-2010 г. и държавите-членки вече
изпълняват съобразени с националните приоритети реформи и политики.
Българската „пътека” доразвива съществуващите политики, мерки и
действия в съответните направления. Нейната добавена стойност се основава на
идентифицирането на действията, които допринасят за изпълнение на интегрирана
политика и реформи по четирите елемента за достигане на гъвкавост и сигурност.
„Пътеката” има за цел да обхване основните инициативи и действия по
четирите елемента на концепцията, и най-вече тези от тях, които имат пряко
отношение към подобряването на общия баланс между гъвкавост и сигурност в
контекста на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда в
България. Целта е да се осигури дългосрочен и траен ефект, като в условия на криза
и ограничени ресурси ефективното и ефикасно изпълнение на заложените действия
е от първостепенно значение.
“Пътеката” обединява действията за реформиране на пазара на труда с цел
подобряване на способността на бизнеса и работната сила да отговарят на бързо
променящите се изисквания в една конкурентна глобална икономика. Във връзка с
финансовата и икономическата криза са включени действия за подкрепа на
безработните и заетите лица при по-неблагоприятните условия на пазара на труда.
В тези условия прилагането на интегрирания подход за гъвкавост и сигурност е от
съществено значение за намаляване на сегментацията, улесняване на преходите на
хората на пазара на труда, насърчаване на социалното включване, запазването и
създаването на заетост.
С оглед на основните предизвикателства пред политиката по заетостта
основен приоритет на българската “пътека” са действията за подобряване на
адаптивността на работната сила (заети и безработни лица) и подобряване на
възможностите за интеграция на пазара на труда на безработните лица от
неравнопоставените групи и на неактивните лица. С цел по-нататъшно развитие на
пазара на труда и за излизане от кризата са очертани действия за намаляване на
различията в квалификацията и възможностите за кариерно развитие на работната
сила.
Българският подход е насочен към осигуряване на гъвкавост и сигурност на
заетостта чрез адекватна подкрепа на преходите на лицата през техния живот (от
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едно работно място към друго, от неактивност към активиране на пазара на труда,
от периоди без работа към заетост, от участие в образование/обучение към заетост
и др.). Едновременно с това са включени действия за подобряването на гъвкавостта
и сигурността на конкретните работни места и тяхното качество (по отношение на
условията на труд, кариерно развитие, сигурност). Важен инструмент на
националния подход са различните форми на учене през целия живот, тъй като чрез
насърчаването на ученето се подобрява качеството и адаптивността на работната
сила.
Основният принцип при включване на конкретни действия е отчитането на
ефекта им върху общия баланс между гъвкавостта и сигурността, както и
отчитането на интересите на всички включени страни (т.нар. подход “всички
печелят”). Целта е мерките в рамките на “пътеката” да допринесат за едновременно
подобряване на отделни елементи на гъвкавостта и сигурността и съгласуваността
между тях както за предприятията (бизнеса), така и за работниците и служителите.
Най-общо предлаганият баланс между гъвкавост и сигурност е представен в
таблица 1:

- За работната сила (заети и
безработни) и неактивните лица
• по-добра личностна реализация
чрез успешно съвместяване на
личния,семейния
и
професионалния
живот,
способностите за професионална
мобилност и кариерно развитие;
• по-високо качество на работната
сила на база знания, умения и
компетентности, придобити чрез
учене през целия живот чрез
въвеждане на нови форми за
предоставяне на средства за
обучение - ваучери за обучение и
др.;
• подобрен здравен статус на
работната сила и превенция на
трайната
загуба
на
работоспособност, особено сред
по-младите възрастови групи.

Подобряване на сигурността

Подобряване на гъвкавостта

Таблица 1.
- За работната сила (заети и
безработни) и неактивните лица
• осигуряване на по-високо равнище
на защита на доходите при
преходите на пазара на труда (между
отделни работни места, работа и
обучение и др.);
• осигуряване
на
максимално
равнопоставено третиране от страна
на системата за социална сигурност
за всички лица, независимо от
формата на тяхната заетост;
• развитие на двустранния социален
диалог и колективното трудово
договаряне.
• осигуряване на нова работа чрез
прилагане на целенасочени действия
за активиране на продължително
безработните и неактивните лица,
работа
с
преждевременно
напусналите училище, предоставяне
на “втори шанс”, подкрепа за
удължавана на трудовия живот на
лицата над 50 годишна възраст и
други;
• регламентиране на валидирането на
компетентности, придобити при
неформално
обучение
и
самостоятелното учене.
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- За работодателите
• въвеждане и разпространение на
нови гъвкави форми на заетост
(чрез агенции за временна заетост/
работа, надомен труд, работа от
разстояние и др.);
• по-големи
възможности
и
подкрепа на работодателите за
осигуряване за обучение на
персонала,
мобилност,
здравословни и безопасни условия
на труд;
• развитие
на
двустранния
социален диалог и колективното
трудово договаряне.

- За работодателите
• ограничаване на неформалната
заетост и засилен контрол по
спазване
на
данъчното
и
осигурително законодателство;
• изграждане
на
система
за
проучване и прогнозиране на
потребностите от работна сила с
определена
квалификация
в
България;
• по-широко
използване
на
корпоративната
социална
отговорност.

Действията и мерките от националната “пътека” ще се планират и реализират
в рамките на различни многогодишни и годишни стратегически и планови
документи на Р България и на отделните ангажирани институции, в т.ч.:
- Закон за държавния бюджет на Р България за съответната година;
- Национална програма за реформи на Р България;
- Национален план за действие по заетостта за съответната година;
- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната
година;
- Програмните бюджети на отделни министерства за съответните години;
- Национална стратегическа референтна рамка и в т.ч. Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”;
- Двустранни споразумения между социалните партньори;
- Годишните планове за изпълнение на Националната стратегия за
продължаващо професионално обучение, Националната стратегия за учене през
целия живот и други.
Финансирането на мерките заложени в „пътеката” ще се осигурява в рамките
на утвърдените средства по бюджетите на ангажираните институции за съответните
години.
За подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда в периода
2009-2011 г. са определени следните действия, разпределени по четирите елементи
на концепцията, както следва:

1. ГЪВКАВИ И НАДЕЖДНИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
Трудовото законодателство и колективното трудово договаряне са основата
за осигуряване на възможности за гъвкавост и сигурност както за работодателите
така и за заетите лица. Предвид бързите промени на пазара на труда и
предизвикателствата на глобализацията са необходими по-нататъшни промени в
отделни аспекти на националното законодателство. Важни в тази насока ще
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продължат да бъдат действията за намаляване на нерегламентираната заетост и за
стимулиране на качествена и високопроизводителна заетост, при отчитане на
интересите както на работодателите, така и на работниците и служителите.

1. Анализ на

законодателството в областта на организацията на труда
(работно време, в т.ч. с цел транспониране на промените в Директивата за
организацията на работното време, почивки, отпуски, функционална и
длъжностна обезпеченост и обезщетения) и срочните трудови договори и
при необходимост въвеждане на промени в нормативната база .
Срок: 2010 г.

2. Правно регулиране на триъгълното трудово правоотношение чрез
транспониране на Директива 2008/104/ЕО относно работата чрез агенции
за временна заетост/работа.
Срок: 2010 г.
3. Въвеждане и разпространение на гъвкави форми на заетост (надомен труд,
работа от разстояние и др.) чрез нормативни промени при
равнопоставеност на правата и отговорностите на заетите при тези нови
форми на труд с останалите заети. Ключова роля за постигане на тази цел в
допълнение на законодателните промени има сключването на
споразумения между социалните партньори.
Срок: 2011 г.
4. Преглед на нормативните възможности за обучение на работното място и
анализ на резултатите от тях с оглед набелязване на нови или подобряване
на съществуващите мерки за обучение на работното място.
Срок: 2010 г.
5. Развитие и укрепване на двустранния социален диалог и колективното
трудово договаряне на национално и браншово равнище чрез ефективно
прилагане на инструментите на социалния диалог, на процедурите и
процесите по информиране и консултиране, създаване на информационна
система за анализ на колективните трудови договори, обсъждане на
възможни законодателни промени и други.
Срок: 2009-2011 г.
6. Повишаване на информираността на работодателите и работниците чрез
провеждане на информационни кампании (конференции, разпространение
на информационни материали/брошури/наръчници, обмяна на добри
практики и други) относно възможностите на трудовото законодателство
за подобряване на тяхната адаптивност, както и за разпоредбите,
подкрепящи отделните елементи на гъвкавостта и сигурността.
Срок: 2009-2011 г.
7. Подобряване на механизма за договаряне на работните заплати съобразно
с политиката за намаляване и премахване на разликата в заплащането на
труда на жените и мъжете чрез прилагане на методика за оценка на труда
по браншове/отрасли и региони.
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Срок: 2010 г.
8. Стимулиране прилагането на практики в областта на корпоративната
социална отговорност и за подобряване на капацитета на структурните
звена за развитие на човешките ресурси в частния сектор с цел поефективното им използване и управление.
Срок: 2009-2011 г.
9. Ограничаване на неформалната заетост и недекларираните доходи от труд
чрез масови информационни кампании, засилване на контролната дейност
и съвместни действия на социалните партньори.
Срок: 2009-2011 г.
10. Подобряване на условията на труд в предприятията и здравния статус на
работната сила чрез разработване и прилагане на системи за управление на
професионалните и здравни рискове в предприятията, разпространение на
практически инструменти за мотивация към здравословен и безопасен
труд (“добри практики”, технически правила и други), обучение и други.
Срок: 2009-2011 г.
11. Разработване на планове на ниво организация за осигуряване на равни
възможности на жените и мъжете, хората с увреждания, етнически групи и
др.
Срок: 2011 г.
2. КОМПЛЕКСНИ СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
В основата на българската „пътека” стои необходимостта от насърчаване на
участието в учене през целия живот и подобряване качеството на образованието и
обучението, което ще допринесе за повишаване качеството на работната сила. Чрез
активно участие на всички заинтересовани страни и ефективно използване на
националните и европейски източници за финансиране ще се подпомогне
повишаването на конкурентноспособността на българската икономика и
производството на стоки и услуги с по-висока добавена стойност. Важен приоритет
са действията, насочени към нискоквалифицираните лица и тези без образование.
1. Нормативно регламентиране на валидирането на компетентности,
придобити в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене чрез
определяне на съответните институции и техните функции, на механизма и
инструментариума за валидиране и др.
Срок: 2011 г.
2. Разширяване на възможностите за придобиване на степен на образование и
на професионална квалификация чрез промени в законодателството, за
създаване на гъвкави възможности за “втори шанс” и значително
повишаване на участието в инициативите за „втори шанс” на лица без
образование и/или квалификация (безработни и неактивни лица).
Срок: 2009-2011 г.
3. Разработване на модел за публично-частно партньорство в областта на
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професионалното образование и обучение.
Срок: 2010 г.
4. Изграждане на система за проучване и прогнозиране на потребностите от
работна сила с определена квалификация в България. При използване на
натрупания до момента опит ще се институционализира процесът на
анализиране, проучване и прогнозиране на потребностите, като
задълженията на отделните заинтересовани институции ще бъдат ясно
определени.
Срок: 2009-2011 г.
5. Повишаване на качеството и привлекателността на професионалното
образование и обучение чрез:
• прилагане на модерни учебни програми;
• повишаване на квалификацията на учителите и на обучаващите;
• засилено практическо обучение;
• разширяване прилагането на модулно и дистанционно обучение;
• въвеждане на система за натрупване и трансфер на кредити;
• създаване на механизми за признаване на предходно учене;
• разработване на система за външно оценяване качеството на
професионалното образование и обучение;
• увеличаване на инвестициите и др.
Срок: 2011 г.
6. Повишаване на качеството и привлекателността на системата за висше
образование:
• прилагане на мерки за модернизиране на системата;
• осъвременяване на учебните планове и програми;
• засилено практическо обучение;
• създаване на механизми за признаване на предходно учене и др.
Срок: 2011 г.
7. Подобряване на съответствието между изискванията на работодателите по

отношение на уменията и квалификацията на персонала и предлаганото
професионално обучение чрез адаптиране на учебните програми към
потребностите на пазара на труда, получаване на добра теоретична
подготовка, съчетана с практическо обучение и практически умения,
използване на съвременни информационни технологии в процеса на
обучение, по-активно включване на работодателските организации при
разработване и актуализиране на учебните програми.
Срок: 2009-2011 г.
8. Разширяване на достъпа до учене през целия живот чрез въвеждане на
ваучери за обучение или индивидуални сметки, бонуси, данъчни
облекчения, секторни фондове, регламентиране на задължения и
отговорности на работодатели и работещи и др.
Срок: 2010-2011 г.
9. Разширяване на участието на заети и безработни лица в обучение за
придобиване на ключови компетентности (знания и умения за работа с
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информационни и комуникационни технологии, ползване на чужд език,
бизнес умения и предприемачество и други) като фактор за подобряване на
производителността на труда и на възможностите за хоризонтална
мобилност чрез отпуск за обучение и развитие на механизмите за
финансиране.
Срок: 2009-2011 г.
10. Повишаване на ресурсите и реализиране на комплекс от мерки за работа с
преждевременно напусналите училище, вкл. чрез:
• превантивна работа с младежи, които има вероятност да отпаднат, все
още докато не са напуснали образователната система;
• обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за
ключови компетентности, стажуване и чиракуване за безработни
младежи, отпаднали от училище, преди да завършат основно или средно
образование.
Срок: 2009 -2011 г.
11. Развитие на чиракуването като форма за придобиване на умения в работна
среда за нискоквалифицирани лица, под ръководството на наставник.
Срок: 2011 г.
12. Подобряване

на възможностите за хоризонтална и вертикална
професионална мобилност чрез разширяване на предлагането на услуги
по:
• професионално ориентиране;
• мотивационно обучение;
• кариерно развитие.
Срок: 2009-2011 г.

13. Развитие на научно-изследователската дейност чрез подкрепа за
развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени.
Срок: 2009-2011 г.
14. Повишаване на качеството на обучението на възрастни чрез инвестиране в
обучение на обучаващи, разработване, актуализиране и популяризиране на
учебни материали.
Срок: 2009-2011 г.
3. ЕФЕКТИВНИ АКТИВНИ ПОЛИТИКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Активната политика на пазара на труда ще продължи да има ключова роля за
оказване на подкрепа с оглед улесняване преходите от безработица и неактивност
към трудова дейност, от образование към трудова дейност, от едно работно място
към друго работно място, от работа към пенсиониране. Целта е периодите между
тези преходи да бъдат съкратени максимално, при оказване на индивидуализирана
подкрепа. Основна целева група ще продължат да бъдат младежите,
продължително безработните и нискоквалифицираните лица. Кръгът и обемът от
услуги, предоставяни на заети лица, на неграмотни и неактивни лица, на лица в
пенсионна възраст ще се разширява.
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1. Усъвършенстване на системата за предоставяне на услуги на пазара на
труда чрез създаване на мобилни офиси, терминали за електронно
обслужване и достъп до услуги за граждани, повишаване на броя и
качеството на услугите, извършвани по електронен път. Подобряване на
достъпа до тях, чрез използване на възможностите на съвременните
информационни и комуникационни технологии.
Срок: 2010-2011 г.
2. Подобряване на целенасочеността на програмите и мерките и бързо
отчитане на промените в потребностите на отделните целеви групи чрез
гъвкавост на прилаганата политика по заетостта в условията на криза въз
основа на:
• постоянен мониторинг на изпълнението на Националния план за
действие по заетостта и при необходимост изменение на програмите;
• пренасочване на средства от едни програми и мерки към други
програми и мерки в зависимост от ситуацията на пазара на труда.
Срок: 2009-2011 г.
3. Разширяване на действията за активиране на продължително безработни и
неактивни лица чрез предоставяне на специализирани услуги от Агенцията
по заетостта, вкл. чрез съвместни действия с общини, НПО, частни
трудови посредници и социалните и други партньори. Развитие на
методите за работа с тези лица, включително при използване на опита на
други държави-членки на ЕС.
Срок: 2011 г.
4. Предлагане на подкрепа на търсещите работа лица, основана на поемането
на права и отговорности, в рамките на техните индивидуални планове за
действие.
Срок:2009- 2011 г.
5. Стимулиране на създаването на заетост на т. нар. “зелени работни места”
(в подкрепа на преход към икономика, основана на по-слабо използване на
въглеродни енергийни източници):
• определяне на секторите, браншовете и дейностите с потенциал за
развитие на т. нар. “зелени работни места”;
• търсене на възможности за синергия с проекти, програми и дейности,
целящи намаляване на зависимостта от въглеродни горива, на ЕС и на
български институции (МИЕ, МОСВ, МРРБ).
Срок: 2011 г.
6. Подкрепа за удължаване на активния трудов живот чрез стимули и
специализирани мерки насочени към работодателите и безработните лица
над 50-годишна възраст, лица, придобили право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст и лица, придобили право на професионална пенсия за ранно
пенсиониране, които не работят.
Срок: 2011 г.
7. Развитие на интегрирания подход, чрез координиране и синергия на
отделните социални политики и активните мерки на пазара на труда, за
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създаване на условия лицата, получаващи социални помощи, да
преодолеят дългосрочната си зависимост от социални плащания и да се
включат в пазара на труда.
Срок: 2009 - 2011 г.
8. Използване на възможностите за публично-частното партньорство при
предоставяне на услуги по заетостта и подкрепа за инициативи за развитие
на заетостта на местно равнище - финансиране на действия за социална
интеграция, заетост, обучение и развитие на местния капацитет за
съвместни действия.
Срок: 2011 г.
9. Развитие на регионалния подход при разработване и изпълнение на
програми за заетост и професионална квалификация при отчитане на
характеристиките на местните пазари на труда, техните ресурси и
потенциал за развитие, както и потребности от работна сила.
Срок: 2009 г.
10. Повишаване на териториалната мобилност на заети и безработни лица в
рамките на страната.
Срок: 2009-2011 г.
11. Разширяване предоставянето на социални услуги в общността като част от
действията за активното включване на най-отдалечените от пазара на
труда безработни лица с цел преход от пасивно поведение към активен
трудов и социален живот. Използване на нарастващата необходимост от
предоставяне на социални услуги за деца, хора с увреждания, самотни
стари хора, както и лица, напускащи специализирани институции в
рамките на процеса на деинституционализация за увеличаване на местната
заетост и наемането на безработни лица въз основа на натрупания опит.
Срок: 2009-2011 г.
12. Популяризиране и подкрепа за развитие на социалните предприятия,
осигуряващи заетост на лица от неравнопоставените групи (хора с трайни
увреждания, самотни родители, дългосрочно безработни и др.). Прилагане
на стимули за работодателите изграждащи дистанционни работни места.
Срок: 2009-2011 г.
13. Надграждане на действията на политиката по заетостта, финансирани със
средства от държавния бюджет с новостартиращите схеми, финансирани
от Структурните фондове на ЕС (ЕСФ).
Срок: 2009-2011 г.
14. Регулярно провеждане на изследвания за оценяване на ефекта на
определени програми и мерки, и използване на резултатите за подобряване
на тяхната ефективност и ефикасност. Изследване на качеството на
работните места. Развитие на натрупания до момента опит и капацитет за
извършване на действия в тази насока за провеждане на политика,
основаваща се на резултатите от оценките.
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Срок: 2009-2011 г.
15. Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията по заетостта за
по-високо качество на обслужване на клиентите на бюрата по труда и подобро сътрудничество с частните трудови посредници:
• обучение на служителите на Агенцията по заетостта за въвеждане на
нови подходи за работа за подобряване на обслужването на клиентите,
дистанционно обучение, и други;
• създаване на механизми за обмен на информация за свободните
работни места.
Срок: 2009-2011 г.
16. Изграждане на интегрирана информационна система на Министерство на
труда и социалната политика с цел ефективен обмен на информация за
планиране и изпълнение на съгласувани политики в областта на заетостта,
социалното подпомагане, социалните услуги, интеграцията на хората с
увреждания, обучението на възрастни, безопасните и здравословни
условия на труд и други.
Срок: 2010-2011 г.
4. МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
Системата за социална сигурност ще продължи да има ключово значение за
осигуряване на адекватна защита на лицата в трудоспособна възраст, които са без
работа, но при наличие на достатъчно стимули, чрез които да се насърчава
търсенето и започването на работа и недопускането на създаване на зависимост от
получаването на социални помощи. Необходимо е оценяване на постигнатото до
момента по отношение на основните принципи на нейното финансиране и
функциониране, с оглед ефективното им вписване в ценностите на европейския
социален модел.
Предоставянето на обезщетения и помощи следва да бъде в размери и за
срокове, които гарантират адекватна защита и насърчават гъвкавостта и
мобилността, като едновременно с това не стимулират нерегламентирана заетост и
способстват за намаляване на броя на работещите бедни. Комплексният характер на
действията в тази област изискват обща работа на социалните партньори и
институциите в здравната, данъчната, социално-осигурителната системи и
системата на социалното подпомагане, за подобряване адекватността на защитата
паралелно с насърчаване на икономическата активност на незаетите лица.
1. Обезпечаване на дългосрочната стабилност на системата за социална
сигурност (фондовете на държавното обществено осигуряване,
Националната здравно-осигурителна каса и други) чрез преоценяване на
размерите и източниците на приходи, с оглед необходимостта от
балансиране на фондовете и подобряване на обхвата и размерите на
предоставяните обезщетения, помощи и услуги.
Срок: 2009-2011 г.
2. Анализ на пасивната политика на пазара на труда от работна група с
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участието на социалните партньори и набелязване при необходимост на
промени в нормативната уредба с цел улесняване на прехода от
безработица към заетост чрез предоставяне на адекватни осигурителни
обезщетения и помощи съобразени със ситуацията на пазара на труда.
Срок: 2011 г.
3. Подобряване на нормативната уредба за финансиране на здравеопазването
с цел гарантиране на финансова устойчивост на системата,
равнопоставеност и равен достъп на населението до здравни грижи и
услуги.
Срок: 2010 г.
4. Подобряване на достъпа до осигурителни права за заетите лица, в т.ч. и за
заетите в т.нар. „нетипични форми на заетост” - временни и сезонни
работници, почасово наети, наети по срочни договори и за извършване на
определен обем работа и други.
Срок: 2011 г.
5. Извършване на периодична оценка на риска за отделни групи на пазара на

труда по отношение на “капана на безработицата” и “капана на ниските
доходи” и при необходимост изменение в условията за получаване и в
размерите на съответните обезщетения и помощи за осигуряване на баланс
между права и отговорности и между гъвкавост и сигурност. В основата
на оценката да се постави необходимостта от повишаване на
привлекателността на преходите между отделни състояния на работната
сила на пазара на труда (безработица и заетост, между различни работни
места, работа и обучение и други), особено за форми на заетост като
надомна работа, работа от разстояние и други.
Срок: 2009-2011 г.
6. Осъществяване на
засилен контрол за спазване едновременно на
данъчното и осигурителното законодателство и стимулиране към
доброволното изпълнение на задълженията за плащане на данъците и
задължителните осигурителни вноски.
Срок: 2009-2011 г.
7. Повишаване на информираността на осигурените лица за осигурителните
им права във връзка с осигурителния им принос, чрез което косвено се
стимулира включването им в заетост.
Срок: 2009-2011 г.
8. Разработване и изпълнение на програми по социално значими заболявания

и здравни проблеми, представляващи национални приоритети с цел
намаляване на случаите на трайна загуба на работоспособност, особено
сред по-младите възрастови групи.
Срок: 2011 г.
9. Осигуряване на достъп до здравни услуги и провеждане на фокусирани
действия към “рискови групи” от гледна точка на рисковете за здравето на
населението в трудоспособна възраст, вкл. чрез:
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• подобряване достъпа до гарантирани здравни услуги;
• информационни и промоционални кампании за насърчаване на
здравословния начин на живот чрез физическа активност;
• подобряване на достъпа до извънболнична помощ на населението,
живеещо в малките населени места, в планинските и отдалечени райони.
Срок: 2010-2011 г.
10. Подобряване и разширяване на възможностите за реализация на правото
на труд на хората с хронични заболявания, хората с трайни увреждания и
лицата в неравностойно положение, с цел подобряване на възможностите
за включване в пазара на труда в рамките на действия с национално
финансиране и по структурните фондове на Европейския съюз.
Срок: 2011 г.
11. Засилен контрол от страна на НАП, местните данъчни власти, ИА “Главна
инспекция по труда” и регулаторните органи (ДКЕВР, КРС) във фирми от
рискови сектори по отношение на нарушения на трудовото,
осигурителното и данъчното законодателство.
Срок: 2010-2011 г.

V. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКАТА “ПЪТЕКА” ЗА ДОСТИГАНЕ НА ГЪВКАВОСТ И
СИГУРНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
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Определянето на отговорните институции, с чието участие ще се изпълнят
отделните заложени дейности по четирите елемента на гъвкавостта и сигурността е
необходимо за навременното и успешното им изпълнение.
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По вертикала са посочени съответните мерки и със знак “Х” са отбелязани институциите,
които участват в тяхното изпълнение

9
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• Комплексни стратегии за учене през целия живот
1 Х
2 Х
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

• Активна политика на пазара на труда
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• Модерна система за социална сигурност
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VІ.
ИНДИКАТОРИ
ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ
И
АНАЛИЗ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА “ПЪТЕКАТА” ЗА ГЪВКАВОСТ И СИГУРНОСТ

НА

Ще се използват индикаторите, разработени от Евростат и групата по
индикатори към Комитета по заетостта, както и специфични национални
индикатори. Основен принцип при подбора и включването на отделните
индикатори е те да осигуряват детайлно проследяване на напредъка за подобряване
на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда по четирите елемента. В тази
връзка по всеки от елементите са определени три вида индикатори:
-

индикатори за вложени ресурси;
индикатори за изпълнение;
индикатори за резултати.

След окончателното одобряване на европейско ниво на списъка от
индикатори за мониторинг и анализ на гъвкавостта и сигурността на пазара на
труда в тримесечен срок ще бъдат разработени и одобрени национални индикатори
от междуведомствената работна група, отговаряща за разработването на
„пътеката”.
VІІ. ОСНОВНИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЪЛГАРСКАТА “ПЪТЕКА”
Основните очаквани резултати от изпълнението на заложените в “пътеката”
действия включват:
• Развитие на вътрешната, външната, функционалната гъвкавост и на
гъвкавостта на заплащането;
• По-бързо излизане от кризата, подобрени възможности на лицата и фирмите
да се справят с промените в резултат на глобализацията;
• Подобряване на съгласуваността на политиките при отчитане на ефектите от
реформите по отношение на подобряването на гъвкавостта и сигурността по
четирите елемента в останалите три;
• По-адаптивна, квалифицирана и мобилна работна сила, с по-добри
възможности за професионално развитие;
• По-ниски загуби за обществото от непълното използване на потенциала на
работната сила;
• Намаляване на сегментацията на пазара на труда (подобряване на
възможностите на лицата извън пазара на труда да намират и се задържат на
работа и подобряване на възможностите им за професионално развитие);
• Подобряване на сигурността на отделното работно място и най-вече на
заетостта за работниците и служителите, при осигурена адекватна защита
при преходи;
• По-добри възможности за бизнеса да бъде конкурентноспособен на
европейските и световните пазари чрез подобряване на условията на труд,
организацията на работа, възможностите за използване на нови гъвкави
форми на заетост;
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• По-ефективно и взаимообвързано използване на финансовите средства от
национални и европейски източници. Осигуряване на устойчивост в
дългосрочен план на националните фондове (държавно обществено
осигуряване, НЗОК и други).
Постигането на тези резултати зависи от поемането на съответните
отговорности и изпълнението на конкретни действия от всеки от партньорите държавните институции, национално представителните организации на
работниците и служителите, национално представителните организации на
работодателите, отделните лица в трудоспособна възраст, неправителствените
организации, местните власти и други.
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