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СТРУКТУРИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНОТО 

ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ В БЪЛГАРИЯ
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• Социалният диалог в страната се рeгламентира от

националното законодателство и свързаните с него

допълнителни нормативни документи, като те изцяло

съответстват на европейските норми и стандарти.

• Държавата - участва във всички органи на тристранно

сътрудничество чрез своите органи и представители –

Министерски съвет, отделни министерства и министри,

областни и общински управители, кметове на

общини/техни представители.

• В социалния диалог ролята на държавата е: регулираща и

роля на работодател. Тя не само обсъжда въпросите в

органите за тристранно сътрудничество, но и взема

окончателните решения.

• Съществува законово задължение , всички закони

свързани с трудовоправни или осигурителни отношения,

жизненото равнище - да бъдат обсъждани в Национален

съвет за тристранно сътрудничество.

• Представители на работниците - в момента има две

признати за представителни синдикални конфедерации -

Конфедерацията на независимите синдикати в България и

Конфедерацията на труда “Подкрепа”

• Представители на работодателите - има 5 признати за

представителни работодателски организации



Секторно равнище

• Отраслов/браншов съвет за социално 

сътрудничество с участието на представители 

на съответните представителни. .

• Oтраслови/браншови работодателски  и 

синдикални организации. 

• В някои отрасли присъстват и представители 

на държавата в качеството й на работодател.

Участници в социалния диалог на секторно 

равнище 



Секторно равнище

•Съвети за социално сътрудничество. 

В преговорите за бюджетните дейности 

(образование, здравеопазване, култура, 

администрация) участват и представители 

на общинската власт.

Участници в социалния диалог на местно /общинс

ко/ равнище



Секторно равнище

•Съществуващите синдикална/синдикални 

организации и работодателят. 

•Представителите на работниците в КУТ, 

групите по информиране и консултиране

Ниво предприятие



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ- СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ

Национално

ниво

СИЛНИ СТРАНИ 

• Добре структурирано законадателство – не се  сключва национален КТД

• Законово задължение , всички закони свързани с трудовоправни или осигурителни 

отношения , жизненото равнище - да бъдат обсъждани в Национален съвет  за 

тристранно сътрудничество.

• Изработват се съвместни споразумения  на национално ниво,както по време на 

кризата, така и по особено важни за работещите въпроси като заетостта, доходите и др.

• Провеждат се  дискусии   на национално ниво, свързани със дългосрочни реформи  -

пенсионната реформа, реформите в образованието ,здравеопазването и др.

• Стабилност на трудовите отношения - запазване на трудовоправните отношения 

при трансформация на работодателя. Процедурата  за уволнение е усложнена , което 

дава възможност за намаляване на случаите на незаконно уволнение.



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ- СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ

Национално 

ниво

СИЛНИ СТРАНИ 

• Реална свобода на сружаване - синдикална структура може да бъде създадена от  5 

– ма   или  минимум 3  -ма  работници / служители.   След заявяване за съществуване 

на синдикалната структура,  в някой от  национално представените синдикални 

организации се получава удостоверение  за легитимност на новосъздадената 

структура.

• Закрила срещу уволнение на работнически представители , членове на КУТ,  ГУТ в 

закона

• Законово задължение за работадателите, в срок от 1 месец да започнат на 

преговори по    КТД 



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ- СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ

Национално 

ниво

СЛАБИ СТРАНИ 

• Социалният диалог и колективното договаряне , все още имат ограничено 

въздействие върху пазара на труда – с КТД са обхванати едва 30-35% от работещите 

в индустрията на България

• Съществува неравенства в заплащането , особено за предприятия и фирми в които 

няма синдикати, задържане и неизплащане на заплати 

• Националните работодателски организации атакуват социални придобивки и все 

още невъзприемат ,че добрата социална политика на фирмата е лост за подобряване 

на мотивацията за труд и повишаване на производителността

• Раздробени и неясни работадателски структури.

• Липса на дискусия по отношение бъдещето на индустрията

• Липса на съвместна политика за задържане на младите хора в страната,  и в  

индустрията



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ- СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ

Секторно

ниво 

СИЛНИ СТРАНИ 

• Регулярни преговори на секторно ниво, базирани на Европейското и национално 

законодателство

• Добро сътрудничество с работодателите при участие в тристранни браншови съвети 

към министерствата

• Провеждане на общи мероприятия с работодателите,  свързани конкретно с 

условията на труд, здравославна и безопасна работна среда. 

• Участие в съвместни проекти  за повишаване на капацитете на социалните 

партньори в преговорния процес.



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ- СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ

Секторно 

ниво 

СИЛНИ СТРАНИ 

• Организиране на съвместни форуми , подготовка на становища , възражения   до 

конкретни  национални органи и институции в подкрепа и защита на сектора, 

работещите  и  за запазване на работните места.

• Подготовка на становище  по промени в нормативната уредба.

• Изграждане на съвместни структури  за работа по проблемите на квалификация  и 

преквалификация на  работната сила и оценка на нейните компетенции и умения 



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ- СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ

Секторно

ниво 

СЛАБИ СТРАНИ 

• Обхватът на колективното договаряне е доста ограничен в рамките на закона . Не 

се договарят между социалните партньори придобивки , които не са упоменати , че 

могат да бъдат договорени според  Кодекса на труда.

• Недостатъчно ефективна работа на всички органи  на социалния диалог , по 

отношение на засилване на потока  на информация към  и от работниците/служителите.

• Нежелание на работодателите да се договори цялостна политика за устойчиво 

увеличаване на доходите в сектора.

• Недостатъчна съвместна работа  за намирането и задържането на квалифицирана 

работна ръка в металния сектор.

• Ограничен обхват и липса на действия за разпростиране действието на Браншовия 

колективен договор .



Колективно договаряне 

•Различни форми на социален диалог- работадатели –

синдикати.

•Наличие на Браншови колективени трудови договори с 

максимална продължително 2 години  

•Договаряне на допълнителни трудови възнаграждения и 

бонуси – нощен труд ,извънреден труд, храна, средства за 

обучение, средства за лекарства и здравно обслужване 

и др. 

СИЛНИ СТРАНИ 

•Стремеж във всяко следващо договаряне да бъдат 

минимизирани конкретни текстове  свързани с –

разходи за  социални придобивки и плащания .

•В Браншовите договори има стремеж да не се 

договарят конкретни стойности, а само принципни 

положения.

СЛАБИ СТРАНИ 



Колективно договаряне 

•Компенсаторни механизми при инфлация.

•Допълнително обезщетение – при съкращения , болест , 

пенсиониране 

•Специална закрила на синдикални членове  в случай на 

уволнение. 

•Гарантиране на БЗУТ.

СИЛНИ СТРАНИ 

•Не се договарят и конкретни критерии за 

увеличение на доходите .

•Съществуват проблеми  по отношение на обхвата и 

достъпа до информация свързана с икономическите 

показатели на предприятието , както и  бизнес 

стратегия в дългосрочен план.

СЛАБИ СТРАНИ 



Колективно договаряне 

•По закон в КТД на  предприятията не могат да се 

договарят по ниски нива от договорените в  БКТД.

•Договарят се условията за синдикална дейност.

•В раздела за социална политика се договарят и помощи 

са социално слаби семейства, отпускат се средства , по 

повод на професионални и официални празници, за 

отпуск и др.

СИЛНИ СТРАНИ 

•Има проблеми и противоречия относно струкурата 

на заплащане – съотношение базова заплата  и 

бонуси.

•Противоречиви са вижданията и по отношение на 

гъвкавата заетост

СЛАБИ СТРАНИ 



Предизвикателства пред пазара на труда

SYNDICALISATION

• Агенциите за временна заетост в България не заемат голям дял от пазара на труда около 3%.

• Синдикатите са на мнение че тази форма на заетост  крие опасност за устойчивото 

функциониране  на пазара на труда и способства  за преминаването  към временна заетост  като 

постоянно явление.

•В българския закон е посочено ,че не могат да се сключват срочни договори за повече от 3 години 

и не може с един и същи работник да се сключват повече от два срочни договора за една и съща 

работа.



Предизвикателства пред пазара на труда

SYNDICALISATION

• За съжаление има тенденция за намаляване на синдикалното членство – синдикалната 

плътност в промишлеността е около 25% , а спрямо всички заети в страната 10%

• Фактори за това са високият процент на сивата икономика/около 30%/, голям брой малки и 

средни предприятия в които няма синдикати и съществува страх от създаване на такива, 

раздробеността на синдикатите, кампании на националните работодателски организации срещу 

синдикатите и др.

• Недостатъчна работа за привличане на младите хора в синдикатите , голямото текучество на 

кадри  и др.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

metalicy@netbg.com

www.metalicy-bg.com

MULTUMESC PENTRU ATENȚIE
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