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Резюме 

Социалният диалог и индустриалните отношения в България се развиват в неблагоприятна 
среда на политическа нестабилност, забавен икономически растеж, ниска степен на 
усвояване на средства от европейските фондове и предстоящи непопулярни реформи в 
сфери, като здравеопазване, образование, пенсионна система, социално подпомагане и др. 
Очертава се тенденция към децентрализация на колективното трудово договаряне, стопиране 
на практиката по разпростиране на браншови КТД, което постепенно ограничава степента на 
покритие на наемния труд с колективен трудов договор. 

Минималната работна заплата остава един от важните инструменти за влияние в политиката 
по доходи, но нейното повишаване среща все по-засилен отпор от страна на 
работодателските организации. Непосредствена задача пред синдикатите е 
усъвършенстването на секторния и браншов диалог и създаването на обща процедурна рамка 
за провеждането на колективните преговори на различните равнища. 

Нова политика по доходите с догонващ ефект може да се осъществи  не само на базата на 
висок икономически растеж, но и през нарастваща роля на държавата в разпределението и 
преразпределението на създавания продукт. Това означава, че борбата с бедността и 
социалното изключване минава през по-висока и по-качествена заетост, но и през по-
справедливо данъчно облагане, по-добре работещи солидарни и социални системи. 

Социалните ефекти от Новото икономическо управление и Европейския семестър са 
осезаеми. Рестриктивните политики влияят негативно върху възможностите за изход от 
икономическата криза и възстановяване на заетостта. Стимулирането на потреблението и 
инвестиционната активност са основните предпоставки за нов тип икономически растеж.  

„Икономиката на предлагането”, налагана в България чрез безпрецедентно ниски данъчни 
ставки, плоско облагане и последователно редуциране на социално-осигурителните вноски – 
все стъпки в услуга и подкрепа на бизнеса, изчерпа своите възможности, без да осигури 
икономически просперитет, адекватна заетост и по-добър стандарт на живот. Вместо това се 
задълбочиха процесите на социално разслоение и доходни неравенства. 

Стратегически важни за синдикатите са три приоритетни направления: 

- разработването и прилагането на Национална стратегия за възраждане на българската 
индустрия – с оглед създаването на нови работни места, трайна и качествена заетост; 

- замразяване на пенсионната реформа до изработването на обща национална стратегия за 
елементите и етапите на реформата, при постигането на максимален обществен консенсус; 

- нова политика по доходите, с оглед постигането на догонващ ръст, в съответствие с 
нарастването на БВП, повишаване на потреблението на домакинствата, преодоляване на 
дефлацията и стимулиране на производството. 

1. Въведение 

Настоящата студия дава един общ преглед на промените след настъпването на кризата и 
разкрива актуалната социално-икономическа ситуация в България. Специално внимание се 



«Икономическата и социална ситуация в България» 

Page | 4

отделя на макроикономическите параметри на развитие, характерните особености на пазара 
на труда, условията на труд и живот, индустриалните отношения и социалния диалог. 
Използваните статистически данни илюстрират динамиката в социално-икономическото 
развитие и мястото на България в ЕС на базата на сравнителен международен анализ. 

Процесът на трансформация на българската икономика от планово към пазарно стопанство 
се забави поради нестабилната политическа ситуация в първите години на преход и липсата 
на политическа воля за предприемането на мащабни и непопулярни реформи. Към това 
следва да се добавят последиците от финансово-икономическата криза 1996-1997 г., довела 
до хиперинфлация, безпрецедентна обезценка на националната валута и в крайна сметка - до 
въвеждането на Валутен борд. Закъснялата приватизация бе съпътствана от скандални 
сделки, закриване на структуроопределящи предприятия, фалити и масова безработица. 

Новият тип индустриални отношения възникнаха от нула и трябваше да се налагат в тежка 
социално-икономическа обстановка. Липсата на традиции в социалния диалог и 
недостатъчната степен на изграденост на институциите за социално партньорство белязаха 
първоначално неефективното му развитие, необходимостта да се реагира „ад хок” на 
случващите се събития и самите партньори да се учат в движение. Поканата за европейско 
членство очерта нова ориентация в социално-икономическото развитие на България, а 
пълноправното членство от 2007 г. даде тласък на реформите, преструктурирането на 
икономиката и възможности за повишаване на жизненото равнище на населението.  

Съществена роля и принос за създаването на нова фирмена култура, ефективно управление 
на човешките ресурси и съвременни индустриални отношения изигра повишеният интерес на 
западноевропейски инвеститори след 2000 г. и разкритите многобройни поделения на 
мултинационални компании чрез приватизация, джойнт венчър и инвестиции „на зелена 
поляна”. В процеса на подготовка на България за европейско членство бе завършен и 
процесът на институционално изграждане на структурите за социален диалог на различни 
равнища.  

През периода 2006-2008 г. икономиката на страната постигна забележителен ръст от над 6% 
ежегодно. В същото време обаче се наблюдават твърде добре очертани признаци за „прегряване” на 
българската икономиката:  

- бруто капиталообразуването се увеличава с близо два пъти по-високи темпове от растежа на БВП,
при това с инвестициите се финансира главно строителството на обекти, които нямат производствено 
предназначение; 

- нарастването на запасите е четири пъти по-интензивно от растежа на БВП и предполага структурни 
дисбаланси,  а нереализираната продукция е едно от най-преките доказателства за нарушени връзки 
между производителите и тяхната прекалена кредитна задлъжнялост; 

- търговският баланс увеличава стойностите на негативното си салдо, а това води до нестабилен 
платежен баланс, който силно зависи от чуждестранни инвестиции и парични преводи от чужбина; 

- повишаващата се инфлация постави някои от производителите на неконкурентни позиции и ги 
изправи пред необходимостта от спешно технологично обновление.  

Всички горепосочени факти свидетелстват за слаби вътрешни фактори на икономическия растеж в 
България и дисбаланси на „прегряваща икономика”. Този широк спектър от вътрешни проблеми 
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допълнително се комбинира с влиянието на външната финансова криза и предизвика дълбоката 
рецесия, в която изпадна българската икономика от началото на 2009 г.  

2. Социално-икономически измерения на кризата от 2009 г. 

2.1. Икономически растеж и финансова политика 

Спадът на БВП с 5.5 процентни пункта през 2009 г. е резултат от намаляване на брутната добавена 
стойност в почти всички отрасли, но най-силно влияние оказаха намалените селско-стопанско 
производство, промишлена продукция, обем на строителните дейности и сривът в операциите с 
недвижими имоти. През 2010 и 2011 г. бяха регистрирани ръстове на БВП от 0.4% и 1.8% (виж 
Таблица 1). Очакванията, че възходящият ход на икономиката ще продължи и ще се ускорява след 
2011 г., не се оправдаха. Дълговата криза в Европа, недоверието на вътрешните и външни 
инвеститори осуетиха процеса на възстановяване, а колебливите темпове на икономически растеж по 
тримесечия на 2014 г. свидетелстват по-скоро за състояние на стагнация, отколкото за отчетлива 
тенденция на възходящо развитие (I-во тримесечие 1.2%, II-ро тримесечие 1.6% и III-то тримесечие 
1.5%).

Таблица 1: Макроикономически параметри 

 Реален БВП на глава от 
населението (съпоставими 

цени, база 2005 г.) 

БВП – 
реален ръст 

(средно-
годишен) 

БВП на 
глава от 

населението 
в СПС 

ПТ на 1 
отработен 

час 

Компенсация 
на 1 нает в 

СПС 

Евро  Индекс 
2004=100

% EU27=100 EU27=100 EU27=100

Година EU27 BG EU27 BG EU27 BG BG BG BG
2004 22200 2800 100.0 100.0 2.6 6.7 35 35 22
2005 22600 3000 101.8 107.1 2.2 6.4 37 36 23
2006 23200 3200 104.5 114.3 3.4 6.5 38 37 23
2007 23900 3400 107.7 121.4 3.2 6.4 40 38 24
2008 23900 3700 107.7 132.1 0.4 6.2 43 39 26
2009 22700 3500 102.2 125.0 -4.5 -5.5 44 40 28
2010 23100 3500 104.0 125.0 2.0 0.4 44 41 31
2011 23500 3700 105.8 132.1 1.7 1.8 46 43 33
2012 23300 3700 105.0 132.1 -0.4 0.6 47 44 35
2013 23300 3800 105.0 135.7 0.1 0.9 47 43 37

Източник: Евростат и изчисления на ИССИ. ПТ-производителност на труда; СПС – стандарт на 
покупателна способност 

Особено негативно отражение върху българската икономика оказа резкият спад на преките 
чуждестранни инвестиции (виж Графика 1). От 9 052 млн. евро през 2007 г. (абсолютен пик) и 6 728 
млн. евро през 2008 г. техният годишен приток се срина до 2 437 млн. евро през 2009 г. и 1 151 млн. 
евро през 2010 г. (най-ниско ниво от последните 10 години). Относителният дял на ПЧИ в БВП от над 
20% в предкризисния период се сви 5-6 пъти и през последните 4 години е в рамките на 3-4% от БВП. 

Графика 1: Годишен приток на преки чуждестранни инвестиции 
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Източник: Българска народна банка 

Вътрешните фактори за икономически растеж почти през целия период на криза останаха с 
дестимулиращо въздействие.  

Бруто образуването на основен капитал от +21.9% през 2008 г. се срина катастрофално и три 
последователни години показва отрицателни стойности (съответно -17.6%, -18.3%, -6.5%). Едва през 
2012 г. бе отбелязан ръст от +4%, но през следващата 2013 г. отново бе регистриран спад от -0.3%. 
Вътрешно-инвестиционната активност е много слаба, за да може поне частично да компенсира 
липсата на външни инвеститори.  

Крайното потребление още в първата кризисна година 2009-та намаля със 7.3 процентни пункта и 
така не успя да се възстанови през следващите години. Свитото потребление на домакинствата се 
отразява негативно на търсенето, а оттам и производството е в стагнация. През 2013 г. потреблението 
на домакинствата беляза нов спад с 2.3%, като тенденцията продължава и през 2014 г. 

За сега износът е основният двигател на плахия икономически растеж, като най-силно е неговото 
въздействие през 2010 г. (+14.7%), 2011 г. (+12.3%) и 2013 г. (+8.9%). За малка България обаче това 
въздействие едва ли може да бъде гарантирано и като стратегически приоритет в бъдеще. С оглед 
осигуряването на траен и висок икономически растеж особено внимание следва да се обърне на 
вътрешното търсене, като се стимулира инвестиционната активност и потреблението на 
домакинствата. Подценяването на вътрешните фактори е една от основните причини за забавяне на 
кохезионния процес.  

БВП на глава от населението в СПС представлява едва 47% от средното за ЕС27 равнище и това 
съотношение остава най-ниско в сравнение с всички страни членки (виж Таблица 1). Данните за 
периода 2004-2013 г. обаче показват една друга характерна особеност. Почти успоредно с 
нарастването на БВП на глава от населението (като относителна позиция в ЕС) се повишава и 
производителността на труда – от 35 до 43%. В същото време компенсацията на наемния труд в СПС 
систематично изостава в сравнение с предходните два показателя. През 2013 г. тя представлява 37% 
от средноевропейското равнище.  
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Това означава, че не са използвани потенциалните възможности за нарастването на доходите от труд 
в сравнение с приноса на наетите в създаването на БВП. В следствие на това не може да бъде 
реализирана в оптимален обем една по-ускорена политика на догонване на работните заплати спрямо 
средноевропейското ниво. Впрочем ниското участие на немните работници в разпределението на 
създадения продукт се установява и от данните за относителния дял на компенсацията на наемния 
труд в БВП. Средно за 10-годишния период той е 36.5%, като само през 2013 г. успява с малко да 
превиши границата от 40% (40.7). По този показател България е на едно от последните места в ЕС27 
(средно 49.3%), а в повечето стари държави-членки той е над 50% от БВП. 

Очевидно има сериозни проблеми в разпределението, които не могат да бъдат компенсирани в 
отделни периоди на номинален и реален ръст на доходите от труд. Тенденциите са непостоянни и 
противоречиви. Дори в годините на ускорен икономически растеж преди кризата реалният ръст на 
разходите за труд на единица продукт (real unit labour cost growth) e преобладаващо отрицателна 
величина (Графика 2). 

Графика 2: Реален ръст на разходите за труд на единица продукт за периода 2002-2013 г. 

Източник: Евростат

Икономическият бум от 2007-2008 г. бе съпътстван от двуцифрена средногодишна инфлация. 
С настъпването на кризата обаче тя бе редуцирана в диапазона 2-3% (виж Таблица 5). През 
2013 г. средногодишната инфлация достигна дори 0.9%, като трябва да се отбележи фактът, 
че от август 2013 г. до октомври 2014 г., вече 15 месеца подред, се регистрира дефлация на 
годишна база,  което е изключително опасно от гл.т. на възможностите за възстановяване на 
икономиката.  

Водената през периода 2004-2008 г. политика на бюджетни излишъци в условията на валутен 
борд остави на новоизбрания в средата на 2009 г. кабинет в наследство около 7.7 млрд. лв. 
във фискалния резерв. В същото време обаче, в следствие на кризата, от началото на 2009 г. 
данъчните постъпления рязко спаднаха и не можеха да покриват планираните високи 
разходи. Този фискален капан доведе до безпрецедентен за последните години бюджетен 
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дефицит от -4.3%, който бе обект на критика и препоръки от страна на ЕК. В тази ситуация 
правителството се опита да въздейства както върху приходната, така и върху разходната част 
на бюджета чрез политика на финансова консолидация. В резултат от това през следващите 
три години 2010-2012  дефицитът бележи постоянен спад, а през 2013 г., въпреки 
актуализацията на бюджета по средата на годината, остава в нормални размери - минус 1.8% 
от БВП и далеч под Маастрихтския критерий от 3%. Ниските приходи от началото на 2014 г., 
както и наличието на неотложни разходи, бяха причината за нова актуализация на държавния 
бюджет. В следствие на това се очаква в края на годината дефицитът да възлезе на минус 
3.7% от БВП.  

Таблица 2: Бюджетен дефицит и държавен дълг (% от БВП) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Бюджетен дефицит/излишък 1.7 -4.3 -3.1 -2.0 -0.8 -1.8 -3.7 
Бруто държавен дълг 13.7 14.6 16.2 16.3 18.5 18.3 23 

Източник: Евростат и Национален статистически институт. * Прогноза

Дълговото финансиране на дефицита доведе до бърз ръст на държавния дълг спрямо БВП до 
прогнозирано ниво от 23% през 2014 г., но все още далеч от горната граница на Маастрихт – 
60%. Държавният дълг е на едно от най-ниските равнища в Европа, но се очертава трайна 
тенденция към увеличение през следващите години. През периода 2015-2017 г. емисиите 
държавни ценни книжа на вътрешния и на международните капиталови пазари ще 
продължат да бъдат основен източник за дългово финансиране на бюджета. 

2.2. Пазар на труда 

Ситуацията на пазара на труда през последните 6 години се определя от няколко основни 
фактора с фундаментален характер.  

Демографската криза започна още от края на 80-те години, но тя се задълбочи особено в 
периода на преход. Влияние оказаха както рязко нарасналите емиграционни потоци, 
формирани предимно от млади хора с висока образователна и квалификационна степен, така 
и забавените процеси на трансформация и преструктуриране на националната икономика, 
които повлияха негативно върху жизнения стандарт на населението, а оттам и върху 
възпроизводствената му активност. Това сложи траен отпечатък върху количествените и 
качествените характеристики на контингентите работна сила, които впоследствие навлизат 
на пазара на труда. 

Задълбочава се несъответствието между търсене и предлагане на работна сила, което 
определя българския пазар на труда като структурно слаб - с високи относителни дялове 
на обезкуражените лица, на дълготрайната безработица, на контингентите, кумулиращи 
няколко неравностойни характеристики, което в крайна сметка означава ниска 
конкурентоспособност и слаба адаптивност на работната сила към промените в пазара на 
труда. Те са следствие и от недостатъците, съпътстващи реформирането на образователната 
система. От една страна, поддържа се относително траен дял на ранно отпадащите ученици 
от средно образование, от друга – налице е структурно несъответствие между търсените и 
предлаганите професии и практически умения. 
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Въпреки всички опити и интервенции за ограничаване, сивата икономика и в частност 
сивата заетост се оказа най-устойчивият сегмент на пазара на труда през последните 20 
години. Този факт подсилва неопределеността на реално протичащите икономически 
процеси и тяхното обхващане с адекватни статистически измерители и индикатори. Сивият 
пазар на труда е не само конкурентно позициониран спрямо официалните пазари на труда 
(първичен и вторичен), но той до голяма степен е имплантиран в тях и в зависимост от 
икономическата конюнктура успява както да абсорбира, така и да насочва към тях 
определени контингенти работна сила. 

След 2008 г. броят на заетите лица намалява с бързи темпове, като през 2013 г. те са с 426 
хил. по-малко. Основният удар в заетостта бе поет от промишлеността и строителството – 
абсолютното намаление на заетите в тези сектори е с 336 хил. души, или с близо 30%. Много 
по-ниски са загубите на работни места в услугите и селското стопанство, докато търговията, 
енергийният и водният сектор успяха да запазят заетостта си и дори в отделни години да я 
увеличат.  

Като цяло, коефициентът на заетост при мъжете преди кризата е по-висок с около 9-11 
процентни пункта (виж Таблица 3), но постепенно тази разлика после се стеснява и във 
възрастовия диапазон 20-64 години достига 5-6 процентни пункта, което показва, че 
намалената заетост е съпроводена с определени джендър различия, породени най-вече от 
силния спад на заетостта в строителството и промишлеността – сектори с ясно изразено 
мъжко присъствие. 

Таблица 3: Коефициенти на заетост (в %) 

Изчислени на базата на: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Население на 15 и повече години 
общо 50.8 49.4 46.7 46.6 46.6 46.9 
мъже 56.5 54.9 51.3 51.1 50.8 51.4 
жени 45.5 44.4 42.4 41.9 42.6 42.8 

Население на възраст 15-64 години 
общо 64.0 62.6 59.7 58.4 58.8 59.5 
мъже 68.5 66.9 63.0 61.2 61.3 62.1 
жени 59.5 58.3 56.4 55.6 56.3 56.8 

Население на възраст 20-64 години
общо 70.7 68.8 65.4 62.9 63.0 63.5 
мъже 76.1 73.8 69.1 66.0 65.8 66.4 
жени 65.4 64.0 61.7 59.8 60.2 60.7 

Източник: Национален статистически институт. Наблюдение на работната сила. 

Данните от Наблюдението на работната сила (виж Таблица 4) свидетелстват за динамични 
промени в безработицата. След равнище от 5.6% през 2008 г., което експертните среди 
определят като равновесно (или здравословно) в макроикономически план за България, 
настъпилата рецесия предизвика първите вълни от масови съкращения на работни места в 
началото на 2009 г., които доведоха до повишаване на коефициента на безработица до 6.8%. 
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Тази тенденция се задълбочи особено през 2010 г., когато той рязко се покачи на 10.2%, за да 
достигне 12.9% в края на периода.  

Таблица 4: Коефициенти на безработица (в %) 

Изчислени на базата на: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Население на 15 и повече години  5.6 6.8 10.2 11.3 12.3 12.9
Население на възраст 15-64 години 5.7 6.9 10.3 11.4 12.4 13.0
Население на възраст 15-24 години 12.7 16.2 23.2 25.0 28.1 28.4
Дълготрайна безработица 2.9 3.0 4.8 6.3 6.8 7.4

Източник: Национален статистически институт. Наблюдение на работната сила. 

Могат да се откроят няколко характерни особености в динамиката и структурата на 
безработицата: 

 На преден план изпъква проблемът с младежката безработица, след като по този 
показател България имаше определено добри постижения (през 2008 г. тя спадна до 12.7%). 
Само за две години обаче стойността на коефициента на безработица във възрастовия 
диапазон 15-24 скочи над 2 пъти и през 2013 г. се приближи до 30%. Безспорно кризата 
засегна с особена сила младите, които все по-трудно намират реализация след завършване на 
средно или висше образование. 
 Едва при 6.5% от случаите безработицата може да се определи като текуща, т.е. 

свързана с неудовлетворение от условията на работа и желание за смяна на работодателя. В 
преобладаващата си част (37.6%) безработицата е предизвикана от съкращения и уволнения,  
а в 23.1% - от завършване на временна или сезонна работа (данни за 2013 г.). В трудна 
ситуация са и безработните, които търсят първа работа – техният относителен дял е 15.3% от 
всички безработни, като в масовия случай това са млади хора, търсещи реализация на пазара 
на труда след завършване на средно училище или висше учебно заведение. 
 Силно се влошават качествените характеристики на контингента безработни, което 

ярко свидетелства за ниската конкурентоспособност на българския пазар на труда. Около 
30% от безработните са с основно и по-ниско образование. Коефициентът на безработица 
сред лицата с основно образование е 27%, а сред тези с начално и по-ниско образование – 
47.9% (данни за 2013 г.). Съответно на това и коефициентът на заетост при тези лица е 
изключително нисък - с основно образование е 19.3%, а с основно и по-ниско – едва 9.9%. На 
практика това означава, че шансовете им да се реализират на първичния пазар на труда са 
нищожни. 
 В следствие на негативните тенденции на пазара на труда относителният дял на 

продължително безработните (от 12 до 23 месеца) представлява 21.4%, а на тези с две и 
повече години престой – 35.9%, или общо над 57% от безработните вече до голяма степен са 
загубили своите трудови навици и умения, което означава, че адаптацията и реинтеграцията 
им ще изисква допълнителни средства и усилия. Коефициентът на продължителна 
безработица от 2.9% през 2008 г. е нараснал на 7.4% през 2013 г., като значително по-висок е 
той при мъжете (8.1%) в сравнение с жените (6.6%). 
 В регионален аспект различията в коефициентите на безработица се задълбочават. 

Тези асиметрични тенденции предизвикват обезлюдяване на цели райони, масова постоянна 
или трудова емиграция в чужбина, засилена вътрешна мобилност, която води до струпване 



«Икономическата и социална ситуация в България» 

Page | 11

на трудоспособно население в столицата и няколко други големи града – с всички негативни 
последици от това (демографски, социални, инфраструктурни и т.н.). 

2.3. Работни заплати, социални неравенства и бедност 

Като цяло рестриктивните мерки и „политиката на замразяване на доходите” забавиха 
процеса на номинално и реално нарастване на работните заплати. Данните в Таблица 5 
показват, че през целия анализиран период е налице нарастване на средната работна заплата 
(СРЗ). До голяма степен обаче това се дължи на динамичните промени в структурата на 
заетостта и начина на изчисляване на средната работна заплата. Фирмите освобождават 
първо и преди всичко неквалифицираните работници, респ. с ниски работни заплати. По този 
начин оставащите в заетост, без да получават повишение на индивидуалните си работни 
заплати, формират по-високи равнища на СРЗ – изкуствен статистически ефект, който се 
наблюдава на всички нива на изчисление – от предприятието, през бранша, отрасъла, 
сектора, до национално ниво. 

Таблица 5: Средна годишна работна заплата (лева), средногодишна инфлация (%), 
номинален и реален ръст на работната заплата (процентно изменение спрямо предходната 
година) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Средна годишна работна заплата (лв.) 6538 7309 7777 8230 8773 9301 
Средногодишна инфлация (%) 12.3 2.8 2.4 4.2 3.0 0.9 
Номинален ръст на работната заплата (%) 26.5 11.8 6.4 5.8 6.6 6.0 
Реален ръст на работната заплата (%) 12.7 8.7 3.9 1.6 3.5 5.1 

Източник: Национален статистически институт 

От номинален ръст 26.5% на СРЗ през 2008 г. темповете през следващите години постепенно 
спадат до около 6%. В реални изражения нарастванията по години на СРЗ се дължи преди 
всичко на ниските равнища на средногодишна инфлация - факт, който в значителна степен се 
определя от рецесията и спада в потреблението. 

Трябва да се отбележи обаче, че някои браншове и отрасли не бяха засегнати от кризата и 
при тях не се забелязва този изкуствен ефект, а действително има повишение на работните 
заплати, при това при нарастващ брой на наетия персонал. Тук могат да бъдат посочени IT-
секторът, фармацевтичната промишленост, целулозно-хартиената промишленост, 
дървообработването, отделни браншове на машиностроенето. 

Характерна за България е високата диференциация в заплащането на труда както по 
професионално-квалификационен, така и по отраслово-браншов признак. По данни на 
Евростат 27% от работниците в страната са „нископлатени“, чиито заплати са под 67% от 
медианната, като по този показател България е сред трите страни с най-висок относителен 
дял на нископлатените работници (low paid workers).  

По равнище на средната работна заплата (396 евро месечно през 2013 г.) България 
продължава да бъде на последно място сред страните членки на ЕС. Незавидна е нейната 
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позиция и по паритет на покупателна способност на СРЗ спрямо повечето страни от съюза, 
напр. 25% от СРЗ (ППС) в индустрията и услугите на Германия, 26% от тази в Холандия, 
31% във Финландия, 41% в Малта и 50% в Португалия (данни на Евростат за 2011 г. и 
собствени изчисления).  

В съответствие с официално обявената политика на „замразяване на доходите” МРЗ остана 
непроменена за над две години и половина в размер от 123 евро, като след това от 1 
септември 2011 г. под силния натиск на синдикатите бе повишена на няколко стъпки до 174 
евро от началото на 2014 г.  Въпреки това съотношението й към СРЗ през целия период 
остана на много ниски нива – 40% през 2013 г. По номинален размер МРЗ е сред най-ниските 
в ЕС през 2013 г. По паритет на покупателна способност на МРЗ позицията на България е 
също много слаба – 25% от МРЗ (ППС) в Белгия, 26% от тази в Ирландия, 32% в Гърция, 
35% в Малта и 47% в Португалия. 

Кризата и предприетите мерки за замразяване на доходите задълбочиха социалните 
неравенства и възможността за близо половината от населението на страната да излезе от 
капана на бедността и социалното изключване. 

Таблица 6: Неравенства и бедност  

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доходно квинтилно съотношение 
(S80/S20)

6.5 5.9 5.9 6.5 6.1 6.6

Коефициент на Джини 35.9 33.4 33.2 35.0 33.6 35.4
Относителен дял на населението в 
риск от бедност или социално 
изключване (%) 

44.8 46.2 49.2 49.1 49.3 48.0

Относителен дял на населението в 
риск от бедност (%) 

21.4 21.8 20.7 22.2 21.2 21.0

Относителен дял на работещите в риск 
от бедност (%) 

7.5 7.4 7.7 8.2 7.4 7.2

Източник: Евростат, SILC

След като коефициентът на Джини в продължителен период от 90-години на миналия век 
бе в рамките на 25-30, то през последните 5 години той е вече в диапазона 33-36 и заедно с 
Румъния, Испания, Гърция и Португалия е сред най-високите в ЕС (виж Таблица 6). 
Предприетите непопулярни мерки засилиха диференциацията в доходите и направиха 
бедните по-бедни, а богатите по-богати. 

Рязко се покачва поляризацията в доходите на 20-те процента най-бедни и 20-те процента 
най-богати. През периода 2002-2006 г. the Income quintile share ratio (S80/S20) e в диапазона 
3.6-5.1 пъти, след което той вече трайно се установява в интервала – 6-7 пъти. По този 
показател България отново попада в гореспоменатата група страни с най-висока степен на 
поляризация на доходите между бедни и богати. 

България е сред държавите, в които рискът от бедност или социално изключване за 
населението е над средното равнище за ЕС (виж Таблица 6). Според данните от 
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наблюдението EU-SILC през 2013 г. делът на хората, живеещи в бедност или социално 
изключване е 48%, а на тези, живеещи в риск от бедност (т.нар. монетарна бедност), е 21%.  

Поради хроничното недофинансиране и ниската ефективност на важни социални сфери, като 
образование, здравеопазване, обществено осигуряване, социално подпомагане, рискът от 
„вторична бедност” е много висок. Разходите за социална защита представляват едва 
17.4% от БВП при средно за ЕС27 - 29.5%.  

Таблица 7: Избрани социални показатели  

Показатели Година България ЕС-27 
Разходи за социална защита - % от БВП 2012 17.4 29.5
Разходи за пенсии - % от БВП 2012 8.5 13.3
Очаквана продължителност на живота при раждане - години 2012 70.9 77.5
Участници в учене през целия живот - % 2013 1.7 10.5
Младежи (15-17 г.) нито в обучение, нито в заетост - % 2013 8.0 2.8
Младежи (18-24 г.) нито в обучение, нито в заетост - % 2013 25.9 16.9

Източник: Евростат 

Системата на пенсионно осигуряване е поставена под силен натиск за увеличаване на 
възрастта и изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране при: 

- среден месечен размер на изплатена пенсия на един пенсионер общо за всички видове 
пенсии към средната месечна заплата – 36.4%, 

- съотношение на броя на пенсионерите към осигурените лица – 80.4%, но и 
- продължителност на живота (70.9 години), която е значително под средната за ЕС. 

Според двете представителни български синдикални централи, главната причина за 
дефицита в пенсионната система е безпрецедентното и последователно намаляване на 
размера на осигурителната вноска за пенсия от 32% през 2000 г. на 17.8% понастоящем, от 
които 5 процентни пункта се превеждат в задължителните частни универсални фондове за 
допълнително пенсионно осигуряване за осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г. 
Освен това, допълнителната диференцирана пенсионна вноска от 12.7% за работещите 
съответно в условията на първа и втора категория труд, вместо в НОИ, постъпва след 2000 г. 
в задължителните частни професионални фондове за допълнително пенсионно осигуряване. 

Образователната система също страда от редица недостатъци, като недостатъчно 
финансиране, ниско качество на образователните услуги, затруднен достъп до различните 
степени на образование на специфични групи от населението (по материален статус, 
етническа принадлежност и др.) Тревожно висок е относителният дял на младежите, които 
нито учат, нито са заети (виж Таблица 7), а символичният дял на участниците в учене през 
целия живот (1.7%) поставя под съмнение изобщо функционирането на тази форма за 
поддържане и придобиване на нови знания. 

3. Индустриални отношения и социален диалог  

3.1. Предизвикателствата на новото икономическо управление 
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На фона на кризата, наложената политика на строги икономии и новото икономическо 
управление, развитието на индустриалните отношения през последните няколко години е 
белязано от противоречия и неравномерно развитие, в частност на национално ниво. 
Индустриалните отношения са изправени пред огромни вътрешни и външни 
предизвикателства. От една страна, Стратегията Европа 2020 поставя доста амбициозни цели 
пред всяка държава-членка в областта на труда, доходите и заетостта, но от друга - новото 
икономическо управление обезсмисля социалното измерение на Европа, поставяйки под 
въпрос националните системи за социална защита и постигнатия досега напредък чрез 
социалния диалог и колективното трудово договаряне. 

Ефектът за България беше ново затягане на рестриктивната политика, спешно започване на 
болезнени реформи (съкращения на работни места, увеличаване на възрастта за 
пенсиониране) и ръст на социалното напрежение и недоволство в дългосрочен план. 
Рестриктивната фискална политика поставя сериозни предизвикателства пред изпълнението 
на приоритетите за преодоляване на бедността и за облекчаване на острите социални 
неравенства, което означава, че има дълбоки противоречия между целите и инструментите на 
самата политика. Налице е ясна тенденция на асиметрия между икономическото и 
социалното измерение на политиката, следвана от българското правителство, което пое 
посоката на ограничаване на ролята и обхвата на социалния диалог. 

Социалният диалог на национално и отраслово и браншово ниво се развива 
неравномерно. На няколко пъти през този период синдикатите или работодателите 
напускаха Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), поради това, че: 

- правителството приемаше едностранни решения по редица въпроси, вкл. замразяване 
на заплатите в публичния сектор, неизпълнение на ангажиментите по Пакта за 
икономическо и социално развитие 2006-2009 (през 2008-2009 г.); 

- поради нарушаване на Споразумението за пенсионната реформа (през 2011 г.); 
- поради въвеждането на изисквания за предоставяне на информация за доходното и 

имуществено състояние на ръководните кадри в организациите на социалните 
партньори (работодателските организации през 2013 г.); 

- поради неефективния социален диалог (КТ „Подкрепа“ през 2013 г.). 

Мненията и позициите на социалните партньори бяха подценявани  и не бяха вземани 
предвид в много случаи. Решенията, свързани с новото икономическо управление, също не 
бяха консултирани със социалните партньори. 

Липсата на ефективен и ползотворен тристранен социален диалог  и налагането на 
едностранни решения от страна на правителството доведе до засилване автономния диалог 
на работодатели и синдикати на национално равнище. През 2010 г. социалните 
партньори подписаха две автономни национални споразумения - по дистанционната работа и 
по надомната работа, като договориха и съответните законодателни промени, касаещи 
трудовите и социално осигурителните права на надомните и дистанционните работници. В 
края на 2012 г. и началото на 2013 г. социалните партньори проведоха преговори и 
договориха Споразумение за предложения за социално-осигурителната система, подобряване 
на социалния диалог и развитието на индустриалните отношения.  

В края на 2013 г. и началото на 2014 г. обаче една от работодателските организации – 
Българска стопанска камара - неочаквано атакува трудовото законодателство и колективното 
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договаряне с пакет от 28 предложения под мотото „за намаляване на административната 
тежест върху бизнеса”, които фактически представляват безпрецедентна атака срещу 
трудовите и социалните права на работниците и минират бъдещия социален диалог.  

3.2. Децентрализация на колективното договаряне 

Тенденцията към децентрализация на колективното договаряне се наблюдава още от 
началото на 2000 г., но тя допълнително бе ускорена в следствие на политиката на строги 
икономии. В някои браншове децентрализацията е обективно обусловена, поради липсата на 
работодателски организации или поради недостатъчно силни синдикати, а в други до голяма 
степен се дължи на отказа на работодателските организации на секторно/браншово ниво да 
участват в колективните преговори, изтъквайки като причина финансовите ограничения. 

Наблюдават се и промени в резултатите от колективното трудово договаряне. В следствие на 
провежданите политики на строги икономии и изискванията на новото икономическо 
управление се договарят повече клаузи по отношение на заетостта, обучението, социалните 
придобивки за сметка на увеличаване на заплатите. Сред въведените мерки, които се отнасят 
до колективното договаряне или оказват влияние върху развитието на индустриалните 
отношения, могат да се отбележат следните: 

 Натиск върху социалните партньори чрез въвеждането на по-строги критерии за 
представителност на национално ниво.  

 Замразяване на минималната работна заплата (2009-2011 г.) и на заплатите в 
публичния сектор в продължение на 6 години.  

 Масови съкращения и въвеждане на нова система на заплащане в държавната 
администрация без смислена дискусия със синдикатите (държавните служители нямат право 
на колективно договаряне и на стачка). 

 Намаляване на публичните разходи и замразяване на средствата за социална защита 
и активни политики на пазара на труда. 

 За първи път се използва възможността за opt-out клаузи, свързани със заплатите 
(заплащане на минимална работна заплата, а останалата част остава дължима) – в 
строителството, машиностроенето, търговията на дребно, браншовете в леката 
промишленост и т.н.  

Анализът на съдържанието и постигнатите договорености в колективните договори на 
различни равнища в условията на криза дава възможност да се направят няколко по-общи 
извода:  

 - Стесняват се възможностите за договаряне на нови, по-високи равнища на работни заплати 
и все по-често се налагат компромиси в преговорите на отраслово и фирмено равнище. 

- Налице са тенденции към дерегулация и децентрализация в колективното трудово 
договаряне (отказ от автоматични схеми за индексация на заплатите, прилагане на отворени 
клаузи, нарастващо значение на колективното договаряне на равнище предприятие). 

- В редица случаи проявление намира т.нар. „trade-off” ефект - договаряне на мерки в 
сферата на заетостта, обучението и квалификацията, почивките и работното време, нови 
социални придобивки и др., за сметка на задържане равнищата на работните заплати, където 
много трудно се постига пробив. 
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Тези най-общи констатации по отношение процеса на колективно договаряне на заплатите са 
силно повлияни от прокарваните политики на европейско ниво за децентрализация на 
преговорите, за неизползване на автоматични схеми за индексация на доходите и за 
обвързване на повишението на заплатите единствено и само с ръста на производителността 
на труда.  

Допълнително негативно влияние оказаха две от препоръките на Европейската комисия (ЕК) 
в рамките на Европейския семестър, които са резултат от констатациите, направени в 
задълбочените прегледи съгласно Регулация (ЕС) No 1176/2011 за превенция и коригиране 
на макроикономически дисбаланси: 

 Да се предотврати по-нататъшен бърз ръст на разходите за труд на единица 
продукция, измерван чрез Индекса на номиналните разходи за труд на единица продукция.
„Високите и наднормени ръстове на разходите за труд” започват от 2007 г. (19%) и достигат 
апогея си през 2009 г. (38.5%). След това тенденцията е низходяща, а от 2012 г. фактически 
България е под допустимата норма (12% за страните извън евро-зоната) – 9% през 2012 г. и 
6.8% през 2013 г.  

 Според ЕК, в условията на криза, неправомерно са повишени минималните 
осигурителни доходи (МОД) за една част от икономическите дейности. Предположението е, 
че тази система за бипартитно договаряне, която бе създадена с цел да се бори с 
недекларираната заетост, на практика може да натовари работниците в някои 
нискоквалифицирани сегменти и региони на трудовия пазар, като силно намали шансовете 
им за заетост. Подобни съмнения бяха категорично опровергани от две изследвания, 
инициирани поотделно от Министерство на финансите и Министерство на труда и 
социалната политика.  

Аргументите на синдикатите, че минималните осигурителни прагове не оскъпяват наемането 
на нискоквалифицираните работещи, бяха избирателно и неоснователно пренебрегнати от 
ЕК. КНСБ и КТ „Подкрепа” не подкрепят отмяната на минималните осигурителни прагове, 
нещо повече те многократно са настоявали договорените прагове да бъдат прогласени за 
минимални работни заплати по основни дейности и браншове за отделните категории 
персонал, като се запази и определянето на минималната работна заплата за страната. 
Основният проблем според двата български синдиката не е свързан със заетостта, а това, че е 
разкъсана връзката между реално получаваните доходи от труд и нормативното задължение 
за осигуряване върху суми, които не е задължително да бъдат получени. С това се изземват 
от хората на наемния труд неполучени доходи, генерира се допълнителна бедност, което не е 
редно и логично да продължава като практика. 

Въпреки това препоръките на ЕК намериха израз в: първо -  политиката на правителството за 
„замразяването на доходите”; второ - отказ от административно определяне на МОД, в 
случаите, когато няма резултат от бипартитните преговори; и трето – въздържане от 
продължаване практиката на разпростиране валидността на браншови колективни трудови 
договори (КТД) върху всички предприятия от бранша. 

3.3. Основни индикатори за развитието на индустриалните отношения 

Експертните оценки по отношение покритието с колективен трудов договор са базирани 
върху промените в броя на сключените колективни трудови договори, предполагаемия 
обхват на лицата в тях и общия брой на наетите (виж Таблица 8). По този начин индикаторът 
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за степен на покритие е по-силно повлиян от динамиката в броя на наетите лица, отколкото 
от другите фактори, които не играят толкова съществена роля (броят на сключените 
колективни трудови договори и този на покритите от тях лица остават относително 
стабилни). Данните от национално представителни емпирични изследвания от последните 
години обаче показват значително по-ниска степен на покритие на наемните работници с 
КТД (около и под 30%), което може да се обясни със стопиране практиката на разпростиране 
валидността сключени браншови КТД, както и с ниската степен на популярност на самия 
процес на колективно договаряне в България. 

Таблица 8: Синдикална плътност и степен на покритие с КТД на наетите лица (%) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Синдикална плътност 16.9 17.3 18.9 21.2 21.9* 20.9** 20.9**
Степен на покритие с КТД 30 32 35 38 29* 30 30 

Източник: Експертни оценки – ИССИ на КНСБ. *Данни от Национално представително 
изследване „Индекс на трудовия климат” (ИССИ на КНСБ). **Данни от Национално 
представително изследване „Синдикален барометър” (ИССИ на КНСБ) 

Промените в синдикалната плътност имат също своите обяснения. Когато намалява броят 
на наетите в националната икономика, като правило синдикалната плътност се повишава, 
тъй като в преобладаващата част съкратените и уволнени работници не са синдикални 
членове. Данните от емпирични социологически изследвания показват малко по-висока 
синдикална плътност (около 21-22%), но като цяло не е стопирана тенденцията към 
намаляване абсолютния брой на синдикалната членска маса. 

Резултатите от последното преброяване на работодателските организации (2011-2012 г.) 
определят 4 национално представителни организации – Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) /Bulgarian Industrial Capital Association (BICA)/, Българска 
стопанска камара (БСК) /Bulgarian Industrial Association (BIA)/, Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) / Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI)/ и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) /Confederation of 
Employers and Industrialists in Bulgaria (CEIBG)/. Данните свидетелстват, че техни членове са 
предимно средни и големи фирми, а малките и микропредприятия като правило не членуват 
в работодателски организации (виж Таблица 9).  

Таблица 9: Показатели за обхват на национално представителните работодателски 
организации  

Показатели АИКБ БСК БТПП КРИБ 
Брой икономически дейности, в които имат 
браншови структури 

46 43 34 41

Брой на местните органи 88 133 94 88 
Общ брой работодатели - членове 6 614 3 217 21 977 5 636 
Общ брой наети лица по трудов договор 335 805 244 737 665 714 504 984
Относителен дял на наетите лица в тях от 
общия брой на наетите - % 

13.0 9.5 25.8 19.6
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Източник: Министерство на труда и социалната политика, Преброяване на национално 
представителните работодателски организации (2011-2012 г.) 

Наличието на 4 национално представителни организации на работодателите не е съществена 
предпоставка за повишаване на обхвата им (работодатели-членове и наемни работници в 
техните предприятия), защото някои от работодателите са членове на повече от една от 
четирите организации. Нещо повече - раздробеността на работодателските организации 
затруднява социалния диалог и процеса на колективно трудово договаряне на секторно и 
браншово равнище, тъй като невинаги е налице ясен и еднозначен мандат за воденето на 
преговори със синдикатите.  

4. Заключение 

Въпреки положителните ефекти в икономически и социален план от присъединяването на 
България към ЕС, кохезионният процес се забави след 2009 г. фискалната консолидация 
имаше частичен успех. Правителството среща сериозни затруднения със събирането на 
данъчните и социално-осигурителни приходи.  Стагнацията в икономиката се подхранва от 
ниската инвестиционна активност и спадащото потребление на домакинствата. 

Средносрочната бюджетна прогноза е песимистична и се опира на очакванията за 
сравнително ниски темпове на икономически растеж – от 0.8% през 2015 г. до 2.3% през 
2017 г. Незадоволително е в перспектива факторното влияние на потреблението (от 0.5% до 
2.3%), брутообразуването на основен капитал (0.1-3.1%) и износът на стоки и услуги (2.9-
3.5%).

Нивото на отрицателното бюджетно салдо по Консолидираната фискална програма ще спада 
с 0.5% всяка година (от -3% през 2015 до -2% от БВП през 2017 г.). Продължаващото 
дългово финансиране на дефицита може да доведе до ръст на държавния дълг до 30%, но без 
реални рискове за финансовата стабилност, ако чрез него се инвестира приоритетно в заетост 
и икономически растеж. Необходимите структурни реформи трябва да целят промяна в 
начина на харчене на парите, а не замразяване на разходите, което няма да доведе до 
положителни резултати.  

Пазарът на труда ще се възстановява бавно и песимизмът се основава на структурните 
дефекти и дисбаланси между търсене и предлагане, забавената инвестиционна активност и 
тежката ситуация с договарянето и стартирането на 8-те оперативни програми от новия 
програмен период (едва по две от тях могат да се очакват финансиви постъпления в края на 
настоящата и през първата половина на 2015 г.). 

Стратегически важни са възможностите за максимално усвояване на средства по Младежката 
гаранция за заетост и Инвестиционния план „Юнкер”. Рисковете при последния обаче са 
твърде големи за България, тъй като няма квоти за отделните страни, а мобилизирането на 
частен финансов ресурс се базира на одобрени проекти – една област, в която потенециалът 
ни се оказа ограничен. 
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