
1. ЗАЕТОСТ 

Раздел 4 „Въпроси на заетосгrа и социалното развитие" 
Оrговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

4. ВЪПРОСИ НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИМНОТО РАЗВИТИЕ 

А. Законова и институционна рамка 

ЗаконоВа рамка 

Директивите на Общносгrа касаят широк кръг концепции в трудовото право, 

като дефиницията на работник, работодател, трудов договор, компетентни 
власти, социални партньори и представители на работниците. Всички те 
произтичат от правния ред в страните-членки. 

1. Съдържа ли вашето законодателство в обласгrа на трудовите 
правоотношения дефиниции на: 

а) работник? 

б) самонает работник ? 

в) държавен служител/официален представител или агент? 

г) трудов договор и правен статут? 

д) работодател? 

При наличието на такива, моля посочете подробности за всяка дефиниция в 
съответствие със законовите разпоредби, подзаконовите актове, прецедентното 
право или съществуващи на друга основа. 

а) работник - не, не съдържа 

б) самонает работник - дефиницията се съдържа в проекта на Закон за осиrуряване при 
безработица и насърчаване на заетостта в) държавен служител - дефиницията се съдържа в 
проекта на Закон за държавния служител 

r) трудов договор - КТ не дава легално определение на трудовия договор. Неговия подход 
е прагматичен. Той урежда въпросите на трудовия договор, които смята за практически важни: 

неговите страни ( чл.61 ), формата и съдържанието му ( чл. 62 - 66 ), начало на изпълнение ( чл.63 ) 
, времетраене ( чл.67 и 69 ) , договорите за допълнителен труд ( чл.11 О - 115 ) и преди всичко като 
определя съдържанието на индивидуалното трудово правоотношение в rл. VI - XIV, на което 
трудовия договор е едни от основните правопораждащи юридически факти. 

д) работодател - легална дефиниция се съдържа в параграф 1, т. 1 от Допълнителните 
разпоредби на КТ, която гласи: ,," Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или 
негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образование 
(предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение,домакинство, 
дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово 
правоотношение". 

2. Прилага ли се законодателството в обласгrа на трудовите правоотношения 
и по отношение на други категории служещия и работници, освен лицата, 
които са работят с трудов договор? 

В действащата към момента нормативна уредба не се предвижда изрично приложение на 
трудовото законодателство по отношение на работещите по нетрудови правоотношения. Няма 
пречка, обаче страните по един нетрудов договор да уговарят помежду си, че в отношенията им 
ще се прилагат норми на трудовото законодателство. 

3. Кои категории работници не са обхванати от законодателството в обласгrа 

на трудовите правоотношения? 

Кодекса на труда се прилага за всички трудови правоотношения. Работещите за собствена 
сметка и само наетите лица не са обхванати от законодателството в областта на тру давите 
правоотношения. Спрямо тях се прилагат разпоредбите на Наредбата за обществено осиrу
ряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия или работещи без трудово 
правоотношение. 
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4. Съществува ли разлика в третирането на работниците в държавния и в 
частния сектор? 

Не . В българското законодателство не съществува различие в третирането на работниците 
в държавния и частния сектор. 

5. Кои сфери обхваща Кодекса на труда (например основно законодателство, 
прието от парламента) и кои аспекти се регулират с нормативни актове на 

Министерския съвет? 

Всички права и задължения на страните са регламентирани в Кодекса на труда като е 

дадена възможност да се конкретизират с Актове на МС. 

Актове на Министерския съвет се издават на основание следните текстове на КТ : 

- чл. 3; ал; 2 за определяне на реда за осъществяване на сътрудничеството и консултациите 
по регулирането на трудовите и осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото 

равнище, между държавата и представителните организации на работниците и служителите и на 
работодателите; 

- чл. 3,ал. 5 - решение на МС по признаване представителността на организациите на 

работниците и служителите и на работодателите; 

чл. 11 - за признаване на трудовите права, придобити в чужбина; 

- чл. 83, ал. 1, чл. 85, ал. 1 - за определяне длъжностите, които се заемат въз основа на 

избор и начина за провеждане на избора; 

- чл. 112, т.З - за определяне работниците и служителите, на които е забранено да полагат 
допълнителен труд; 

-чл. 155, ал. 3 - за определяне на категориите работници и служители, които имат право на 
удължен платен годишен отпуск; 

- чл. 160, ал . 2 - за повишаване размера на неплатения годишен отпуск, който се признава 

за трудов стаж; 

- чл. 161, ал. 1 - за разрешаване ползване на платения /неплатения/ служебен /творчески/ 
отпуск; 

- чл. 172, ал.3 - за определяне дните на религиозните празници на вероизповеданията, 

различни от източноправославното; 

- чл. 215 - за определяне на пътни, дневни и квартирни пари по време на командировка; 

- чл. 222, ал. 1 - за определяне на по-дълъг срок за обезщетяване при прекратяване на 
трудов договор; 

- чл. 244 - за определяне минималната работна заплата, видовете и минималните размери 
на допълнителните трудови възнаграждения ; 

- чл. 296 - за определяне реда и условията за снабдяване на работниците и служителите с 
безплатни работни и.униформени облекла. 

6. Кои са основните източници на трудовото право: международни, 

конституционни, законодателство, наредби, колективни договори, 
обичаи/установена практика, прецедентно право? 

Основни източ.ници на трудовото право в РБългария са: 

- Конституцията на РБълrария; 

- Кодекса на труда; 

- Межуднародните договорености на РБългария по трудовите и осигурителните 
отношения ( Ратифицирани конвенции на М ОТ и др ), които съгласно Конституцията са част от 
вътрешното право; 

- Подзаконови нормативни актове по предложението на КТ; 

- Колективните трудови договори на различни равнища. 

7. Съществува ли йерархия на нормите като източници на правото? 

Съществува йерархия на нормите като източници на трудовото право, съобразно която 
нормата от по-ниско стапало би могла да предвижда само по-благоприятни условия за 
работниците и служителите . 

8. Предвижда ли съществуващата система възможността колективните 

трудови договори да обхванат всички работници в определен отрасъл и 
територия (т.е. на регионално и национално ниво)? 
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Съществуващата сиаема предвижда в колективните трудови договори да се обхващат 
работници и служители, които са членове на синдикалните организации орани по договорите. 

За оааналите работници и служители е предвидена сиаема на присъединяване на ниво 
олективен трудов договор на предприятието . 

9. На какво ниво обикновено се сключват колективните трудови договори 
(национално, по отрасли, на ниво фирма, на ниво предприятие)? 

Кодексът на труда в чл. 3, ал. 7 предвижда възможността триаранното сътрудничество да 
се осъществява на национално, отраслово и браншово равнище, както и по админиаративно
териториални единици, в резултат на което се сключват колективните трудови договори. 

1 О. Прилага ли законодателната система на вашата страна "концесионния 

принцип", когато по-нискостояща норма в правната йерархия може да 

измени съдържанието на висшестояща норма, в случай, че резултатът е в 

полза на работниците? 

Концесионния принцип е основен принцип в йерархията на правните норми - по-ниско 

аоящата може да измени съдържанието на по-гореаоящата норма в случай че съдържа права 

на работниците и служителите . 

11. Кой съд или съдилища има компетенции да се занимае с трудови спорове? 

Компетентият съд, които се занимава с трудовите спорове, са общите граждански 
съдилища. 

Институционна рамка 

12. По какъв начин държавата се намесва в социалната област (т.наnр. 

нормотворчество; отговорни държавни институции; административни 

институции, отговарящи за прилагането на нормите)? 

Държавата регулира отношенията в социалната облаа чрез законодателавото на 
съответните държавни инаитуции - последна комисия в Народното събрание по тру давите и 
социални въпроси, МТСГ и неговите поделения. Съгласно Кодекса на труда при регулирането на 
тези отношения държавата е длъжна да се консултира със социалните си партньори -
организациите на работниците и служителите и на работодателите . 

Б. Заетост и защита на заетостта 

Поgбор на каgри1 

1. Имат ли възможност работодателите да наемат каквито работници 
пожелаят? 

Да. Съгласно чл. 61 1 ал. 1 от КТ, трудовият договор се сключва между работника или 
служителя и работодателя. Този запис гарантира правото на работодателя единавено той да 
прави подбор на лицата, които ще наеме на работа. 

2. Има ли държавата монопол върху подбора на работници за определени 
професии? 

Не . Няма текаове в КТ, които да определят монополно право на държавата върху 
подбора на работници за определени професии. 

З. Предвидена ли е защита на информацията за работниците, която има 
личен характер? 

Моля, посочете подробности за законодателното и нормативно регулиране 
на гореизброените три въпроса. 

В дейаващото трудово законодателаво не е предвидена защита на информацията за 
работниците, която има личен характер. 

РБълrария е изразила принципното си съгласие по направеното от МОТ предложение за 
подготвяне на документ за защита на информацията за работниците, която има личен характер. 

1 
С изключение на въпросите на професионалното обучение 
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4. Какви правни форми съществуват в трудовите nравоотношения (наnр. 
безсрочни договори; срочни договори; временна работа; работа на 
непълно работно време; други форми)? 

Съгласно чл.68 и чл.70 и чл. 6 от КТ трудови договори могат да бъдат сключвани за: 

- неопределено време; 

- определен срок; 

- завършване на определена работа; 

- заместване на отсъстващ работник или служител; 

- работа на непълно работно време. 

5. Изискват ли различните видове трудови nравоотношения изпълнението на 

определени формалности (наnр. писмени договори с определени 
задължителни клаузи)? 

Съгласно Кодекса на труда трудови правоотношения възникват след сключване на писмен 

договор, съдържащ задължителни клаузи . Съгласно чл. 62, ал. 1 и 2 трудови правоотношения 
възникват след сключване на договор в писмена форма или когато, без да е сключен писмен 
трудово договор, работодателят е приел на. работа работника или служителя и той е започнал да 
я изпълнява. 

6. Длъжни ли са работодателите да запознаят работниците си с условията на 
труд? Какъв тип информация следва да представят те? Касае ли това и 

работниците, които са изискани за работа в друга страна? 

Съгласно чл. 62, ал.3 . работодателите са длъжни да запознаят лицата с всички условия на 
труд по трудовия договор. 

Защита на заетостта 

7. Какви правни норми регулират прекратяването на трудов договор поради 

излизане в отпуск по майчинство или за отглеждане на малки деца? 

Работничките и служителките майки попадат под особената закрила на закона. Трудовият 
им договор не се прекратява поради излизане в отпуск по майчинство . Работодателят не може да 
пристъпи към уволнение на бременна и майка на дете до 3 - годишна възраст без 
предварителното разрешение от Инспекцията по труда за всеки конкретен случай. 

Освен платения отпуск до навършване 2- годишна възраст на детето, майката може да 
ползва неплатен отпуск до 3-годишната му възраст, който й се признава за трудов стаж. 

8. Предвижда ли нормативната уредба система за компенсации при 
прекратяване на трудов договор по икономически причини (напр. 

трудности със заплащането)? 

Съгласно Кодекса на труда работникът или служителят има права на обезщетение в размер 
на брутното му месечно трудово възнаграждение. 

Времето, за което е бил регистриран като безработен в Бюрото по труда и откъдето е 
получавал обезщетения, също му се признава за трудов стаж. 

9. Предвижда ли нормативната уредба определени права в случай на 
колективни съкращения? 

В нормативните актове не е заложен термин „колективно съкращение", но евентуално в 

бъдеще може такъв процес да бъде обсъждан. Съгласно ПМС N 131 от 1996 r. са предвидени 
допълнителни права /обезщетения/ на освободените във връзка със структурната реформа на 
икономиката /това на практика е колективно съкращение/. 

1 О. Каква е дефиницията на колективно или икономическо съкращение/ 
уволнение? 

До този момент в действащата нормативна уредба липсва дефиниция за колективно 
икономическо съкращение/уволнение . 
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11. Имат ли представителите на работниците право да бъдат информирани 
или консултирани? 

Съгласно чл. 52 от КТ представителите на работниците и служителите имат право на 
информация и консултиране. Те участват чрез свои представители в обсъждането и решаването 
на въпроси, свързани с управелнието на предприятието, а работодателят задължително поканва 
представители на синдикалните организации които да вземат участие в подготовката на проектите 

на вътрешните правилници и наредби, отнасящи се до трудовите отношения. 

12. Кои са представителите на работниците в тези случаи? 

На национално равнище работят 3 синдикални организации - КНСБ, КТ „ Подкрепа" и 
Общността на свободните синдикати в България . 

Министерският съвет е определи критерии за представителност, а тристранното 

сътрудничество се осъществява на национално, отраслово и браншово равнище. 

1 З. В какви случаи упражняват те тези права? 

Работниците и служителите от предприятието избират на общо събрание един или повече 
свои предавители за защита на интересите им по въпроси от трудовите и осигурителните 

отношения. 

Нормативно е застъпена процедурата по сключване на колективен трудов договор между 

синдикалната организация (с проект на КТД, гласуван от мнозинството) и работодателя . 

14. Имат ли властите определена роля в тази процедура (напр. съществува ли 

изискване за уведомяване на държавните власти при планирани съкра

щения с оглед осигуряването на достатъчно време за търсене на решения 

на проблемите, които вероятно ще възникнат след тези съкращения)? 

В трудовото ни законодателство не е регламентирана до сега ролята на властите в подобна 
процедура, но може евентуално да се постави на разглеждане. В проекта за Закон за 

осигуряване при безработица, насърчаване на заетостта и професионална квалификация е 
предвидено работодателите да уведомяват компетентните органи при предвиждани масови 
съкращения. 

15. Включва ли нормативната система права при индивидуални 

съкращения/уволнения? 

Нормативната система включва права при индивидуални съкращения. Работникът или 
служителят получава · обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение при 
освобождаването му, регистрира ·се по ПМС 57 / 1989 r. в БТ и получава като безработен 
съответни месечни обезщетения. При прекратяване на трудовото правотношение му се 
изчислевя обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, а при съдебно решение, с което 
уволнението му се признава за незаконно, му се изплаща от работодателя трудово 
възнаграждение до 6 мес. за времето в което е останал без работа. Съдебното решение, с което 
съдът го възстановява на преди заеманата длъжност е задължително за работодателя. 

16. Гарантира ли системата продължаване действието на трудовите договори 

в случай на смяна на собствеността на фирмата? 

Трудовото ни законодателство гарантира продължаване действието на трудовия договор. В 

чл. 123 от КТ се регламентира запазването на трудовото правотношение при преустройство на 
предприятието, както и при промяна на собственика на предприятието или отдаването му под 
аренда. Новият собственик или арендатор се явява в качеството на работодател. 

17. При какви условия става това? 

Трудовия договор се запазва и трудовото правотношение не се прекратява при сливане на 

предприятия или при преминаване на чао от едно предприятие към друго, както и при 

разпределяне дейността на едно предприятие между няколко предприятия . 

18. В тези случаи предоставя ли системата защита от уволнение? Изисква ли се 

старият и новият собственик да информират и да се консултират с 
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представители на работниците? Важат ли тези постановки в случай, когато 
старият собственик е в процес на обявяване на несъстоятелност? 

Защитата е правно регламентирана. За задълженията към работниците и служителите, про
изтичащи от трудовото правотношение и възникнали преди преустройсrвото на предприятията, 

отговорят при сливане на предприятия - новото предприятие, при преминаване на част от едно 

предприятие към друго- солидарно двете предприятия, при разпределяне на дейността на едно 
предприятие между няколко предприятия - солидарно предприятията , които преминава 

дейността. Задълженията към предприятието и трудовия колектив поемат новите собственици. 

19. Предвижда ли нормативната уредба обезщетения за безработица? 
Съществува ли такава клауза в Кодекса на труда или в закона за 

социалното осигуряване? 

Нормативната система предвижда обезщетения при безработица. Заложена е защитата на 
уволнения без вина работник или служител още в Кодекса на труда от 1951 год. - дял 111, в който 
са предвидени правата му. Ако работникът или служителят не е могъл да работи в продължение 
на определен срок от уволнението или регистрирането му, се изплащат парични помощи по 

установени с наредба условия, размери и срокове. 

В. Условия на труд и заплащане 

VслоВия на mpyg 
1. Какви наказания могат да наложат работодателите в случай на 

неизпълнение на възложената работа? 

В случаите на виновно неизпълнение на трудови задължения, нарушителите се наказват с 

дисциплинарни наказания , които са предвидени в чл . 188 и са : 

1) забележка 

2) предупреждение за уволнение 

З) уволнение 

2. Предоставя ли нормативната уредба защита на определени основни права 
като например защита на човешкото достойнство на работното място? 

Още в общите положения на КТ - чл. 1 , ал. З е прогласен принципа да се усигури 
свободата и закрилата на труда , както и справедливи и достойни условия на труд. Този принцип 
намира реализация при цялостното изграждане на материята в КТ . 

3. Каква е минималната възраст за наемане на работа? 

Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. 

По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години на леки работи. 

В сферата на изкусrвото по изключение могат да работят момчета навършили 1 З години и 
момичета навършили 14 години . 

4. 0r каква възраст и на какви условия децата могат да извършват лека 
работа? 

Реда, при който се приемат на работа непърнолетните и условията на работа са 
регламентирани с Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-rодишна възраст и Наредба N 
4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст. 

5. Какви мерки са предприети за защита на физическото им и душевно 
здраве? 

Съществува специален разрешителен режим за приемането на работа на 
лицата ненавършили 18 години. Инспекцията по труда дава разрешение за всеки отделен случай, 
съобразявайки се с представено медицинско заключение, което установява годността им да 
извършват съответната работа. 

6. Съществуват ли по-конкретни разпоредби, определящи колко часа могат 
да работят лицата под 18 години? Ако е така какво по-конкретно 
предвиждат те? 
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Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа 
седмично и 6 часа дневно при шестдневна работна седмица . 

7. Същесrвуват ли общи разпоредби относно работното време? 

Да, съществуват общи разпоредби относно работното време . 

8. Каква е максималната продължителносr на работното време за една 
седмица? 

Максималната продължителност на работното време за една седмица е до 40 часа при 
петдневна работна седмица и до 46 часа при шестдневна работна седмица. 

9. Какви различни способи същесrвуват за организиране на работното време 
(наnр. на годишна основа; гъвкаво работно време; извънреден труд и 
др.)? 

Съществуват различни способи за организиране на работното време - намалено работно 
време, непълно работно време, работа на смени, извънреден труд. 

1 О. Каква е сисrемата на платения отпуск? 

Размерът на платения годишен отпуск е поставен в зависимост от трудовия стаж - не по

малко от 14 работни дни при трудов стаж до 1 О години ; не по-малко от 16 работни дни при 
трудов стаж от 1 О до 15 години ; и не по- малко от 1 8 работни дни при трудов стаж над 1 5 
години. 

За някои категории работници и служители се предвижда удължен и допълнителен пратен 
годишен отпуск . Дадена е възможност от закона с колективен и индивидуален трудов договор да 

се определят и по-големи размери на тези отпуски . 

11. Какво е обезщетението при нощен труд? 

Чл. 261 : Положеният нощен труд се заплаща с увеличиние, уговорено от страните по 
трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени с акт на Министерски 

съвет ( Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждение). 

12. Имат ли социалните партньори някаква роля при прилагането на 

различните форми на организиране на работното време? 

Разпределението на работното време се установява от работодателя в Правилник за 
вътрешния трудов ред на предприятието. Синдикалните организации имат право да участват в 

подготовката на проекта по този акт, както и на всички вътрешни правилници и наредби. 

13. Предосrавя ли сисrемата защита на работниците със срочни трудови дого
вори и на работниците, изпратени от агенции за временни работници? 

Работниците със срочни трудови договори се ползват · със същата защита, която се прилага 
и за работниците с безсрочни трудови договори . 

14. Каква защита същесrвува в случай на същесrвена промяна в условията на 

труд? 

Чл. 118 (1) КТ- Работодателят или работникът или служителят не могат да променят 
едностранно съдържанието на трудовото правоотношение, освен в случаите и по реда, 

установени в закон . 

Заплащане 

15. Същесrвува ли гарантирана минимална работна заплата? Това нормативно 
регламентиран минимум ли е или е предмет на колективно договаряне? 

Как се определя заплатата? Какви са съответните критерии? 

Минималната работна заплата е гарантирана от закона (Кодекса на труда). Определянето й 
е предоставено на Министерския съвет. Министерският съвет определя размера на месечната и 
часовата минимална работна заплата след консултации със синдикатите и организациите на рабо-
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тодателите. Така определената работна заплата е национална. Прилага се за всички отрасли и 
дейности и за всички форми на собственост. 

Минималната работна заплата е основна заплата . Към нея се прибавят всички 
допълнителни възнаграждения - парични и/или натурални. Работна заплата с по-ниски размери не 
може да бъде договаряна. С колективните трудови договори може да се договаря и по-висок 
размер на минималната работна заплата за сьответния отрасьл, бранш и предприятие . 

Размерът на минималната работна заплата е определен по договореност със социалните 
партньори от 1 юли 1991 r., след което периодически (обикновено на три или шест месеца) се 
привежда в съответствие с изменението на цените (индексира се). Актуализираният размер се 

обявява с акт на правителството. 

16~ По какъв начин се гарантира изплащането на надници и заплати? 

Изплащането на трудовото възнаграждение е гарантирано със закона (Кодекс на труда/чл . 
245). При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника и служителя 
ежемесечно се гарантира изплащането на трудовото възнаграждение в размер на минималната 

работна заплата. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение (в случай че 
работодателят по различни причини не е в сьстояние да я изплати) остава дължима и се изплаща 
допълнително с лихва, равна на основния лихвен процент за периода. 

17. Ползват ли работниците обща привилегия върху стоките и авоарите на 
работодателя при изплащането на надници и заплати? 

В съответствие с кодекса на труда неизплатените заплати са дължими и се изплащат с 

начислените лихви по тях. 

При неплатежоспособност на работодателя и при ликвидация закона предвижда с 
предимство от приходите по ликвидацията да бъдат погасени задълженията към персонала. 

18. Съществуват ли допълнителни гаранции в случай на несъстоятелност на 

работодателя? В частност, предвижда ли системата създаването на отделни 
институции за гарантиране и защита на претенциите на работниците, на 
които даден работодател, изпаднал в несъстоятелност дължи пари? Как 
функционират тези институции и как се управляват? 

Посочено е в предходната точка. 

19. Съществуват ли схеми за участие на работниците в печалбите, акциите и 
т.н.? 

За сега такива схеми не съществуват 

Д. Социалният диалог 

Практиката на социалния диалог (която се основава на чл. 118 б от Договора за 
ЕС и на разпоредбите на Протокола за социалната политика) поставя въпроси, 
свързани с информацията, консултацията, съгласуването и колективното 
договаряне. 

Институционна рамка 

1. Съществува ли една или повече организации на работодателите? 

Социалният диалог с различна интензивност съществува у нас от пролетта на 1990 г. След 
измененията на Кодекса на труда от 1992 rод . тристранното сътрудничество получи законова 
уредба в чл. 3 от КТ. 

Съгласно този текст, държавата осъществява регулирането на трудовите и осигурителните 

отношения, както и въпросите на жизненото равнище в сътрудничество и след консултации с 

представителните организации на работниците и служителите и на работодателите . 
Представителните организации се признават от Министерския сьвет. 

В тристранното сътрудничество у нас участвуват 4 организации на работодателите, 
признати за представителни от Министерския съвет. 

2. Съществува ли една или повече организации, представящи малките и 

средни предприятия (МСП)? 
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Две от тези организации представляват предимно интересите на малките и средните 

предприятия. 

З. Съществува ли една или повече организации на наемните работници? 

Признати са за представителни и 3 организации на работниците и служителите . 

4. Ако е така, моля избройте ги и отбележете броя на членовете на всяка 
една от тях. 

Организациите пот. 3 са : Конфедерацията на независимите синдикати в България ( К Н С 
Б), Конфедерацията на труда „Подкрепа" и Общността на свободните синдикални организации 
в България ( ОССОБ ). 

Официални данни за броя на членовете на всяка от тези организации няма , но за да 
бъдат признати за представителни е необходимо да имат не по-малко от 50 хил. членове. 

ПраВна рамка 

5. Каква е правната рамка на социалния диалог във вашата страна? 

Моля посочете подробности за нормативната уредба no отношение на: 

а) многосекторния (т.е. между отделните отрасли) и/или секторния (т.е. 

в отделен отрасъл) социален диалог 

б) социалния диалог на национално/регионално/местно ниво 

в) · социалният диалог на фирмено ниво 

Моля опишете, доколкото е възможно, правата на социалните партньори 

на различните нива (напр. консултации, преговори, съгласуване, прилагане 

на нормативна мярка по съгласие и т.н.) 

Разпоредбите по тристранното сътрудничество са залегнали в КТ, чл. 3 . Редът за 
осъществяване на сътрудничеството е определен от Министерския съвет с Правила за работата 
на Националната система за тристранно сътрудничество . Тези правила установяват органите на 
национално, отраслово, браншово, областно, общинско и друго регионално равнище и в 
отделните предприятия и организации . 

а . Социалния диалог на отраслово ниво се провежда в отраслови или браншови съвети за 
тристранно сътрудничество . Страни в това сътрудничество са министерството, националните 

отраслови или браншови федерации, съюзи и синдикати на представителните организации на 
работниците и служителите - участници в Националния съвет за тристранно сътрудничество и 
отраслови или браншови структури на представителните организации на работодателите . 

6. За провеждане на социалния диалог на Национално ниво е създаден Национален съвет 
за тристранно сътрудничество . Към Националния съвет са изградени секретариат и постоянни 

комисии : по искане на регионалните структури на всеки от участниците в Националния съвет за 

тристранно сътрудничество, се формират областни, общински или други регионални съвети за 
тристранно сътрудничество. 

в . Социалното сътрудничество в предприятията и организациите се осъществява в 
съответствие с разпоредбите на КТ, като се спазват и постигнатите договорености в тристранното 
сътрудничество на национално, отраслово, браншово, областно, общинско и друго регионално 
равнище. В него участват представители на работодателя и на работниците и служителите в 
предприятието. 

г. Уговорените от Министерския съвет правила за работа на Националната система за 
тристранно сътрудничество е посочено, че отрасловите и браншовите съвети и регионалните 
съвети за тристранно сътрудничество сами определят процедурата и организацията на своята 

работа . 

6. Какви международни правни инструменти в областта на социалния диалог 
е възприела или ратифицирала вашата страна (напр. закон за 
профсъюзите, закон за колективното трудово договаряне)? 

Въпросите на социалния диалог са уредени в Кодекса на труда и Закон за колективните 

трудови спорове. България е ратифицирала през 1959 година Конвенция N 98 за прилагане на 
принципите на правото на организиране на колективното договаряне. 

7. Във връзка с гореупоменатата т.1, моля, посочете какви са основните 

структури за социален диалог: 
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а) на двустранна основа (т.е. работодатели и профсъюзи) 

б) на тристранно ниво (т.е. работодатели, nрофсъюзи и държавни 
органи) 

в) на някакво друго ниво (напр. Комитет по икономическите и 

социални въпроси; с представители на социални групировки, 

различни от социалните партньори) 

За всяка от тези групи, моля опишете: 

• критерии за образуване; 

• критерии и практически аспекти на подбора (напр. назначаване, 
избор и др.) на партньорите, които са отговорни за воденето на 

консултациите и/или преговорите (където е необходимо, да се 
посочат различните критерии за заемане на различните функции); 

• основни административни разпоредби, напр. честота на срещите; 

процедура за съгласуване на дневния ред и протоколите; 

разпределение на функциите (напр. председател, секретар и т.н.) 
бюджет и материални ресурси и др. 

в) Or 1995 година към Министерски съвет е създаден Национален консултативен съвет по 
социалните и демографските проблеми, чийто председател е зам.-председател на МС и в чийто 
състав участват представители на неправителствените организации на инвалиди, пенсионери, же

ни, етнически и други рискови групи . Всяка категория от лица излъчва по един представител или 

асоциира отделните си неправителствени организации за участие в Националния консултативен 

съвет. Обсъждат се проблеми и проекrи на нормативни документи, свързани със социалната 
защита на населението . целта е постигане на консенсус между различните социални групи. 

Със Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите от 1995 г . се 
създава специален консултативен орган по проблемите на инвалидите : Националния съвет по ре
хабилитация и социална интеграция. Той също е към МС. Председател е Министърът на труда и 
социалните грижи . Участват представители на всички организации на инвалиди и за инвалиди, 
като критериите за представителство са свързани с извършване на дейност в областта на ре
хабилитацията и социалната интеграция, минимален брой членове и минимален брой общински 
структури . Те ще бъдат определени с Правилника за устройство и дейността на Националния 
съвет по рехабилитация и социална интеграция, който предстои да бъде приет от МС. 

Е. Трудови спорове 

1. Съществува ли отделен съд, който да се занимава със спорове по 

колективни трудови споразумения? 

Към настоящия момент в Р . България не съществува отделен съд, който да се занимава със 
споровете по колективните трудови споразумения. Тези спорове се решават от общите 
съдилища. 

Исковете за установяване на законността на обявена, започнала или завършила стачка се 
предявяват пред съответния окръжен съд по седалището или местожителството на работодателя. 

2. Съществува ли право на стачка? 

Правото на стачки е прокламирано в чл. 50 от Конституцията на Р. България, който гласи: 
„Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колекrивни, икономически 
и социални интереси ... ,, . Това право се осъществява при условията и реда установени от Закона 
за уреждане на колективните трудови спорове. 

3. Ако е така, по какъв начин е регламентирано правото на стачка? 

Правото на стачки се регламентира чрез възможността на работниците да организират 
символични стачки чрез носене или поставяне на подходящи знаци, протестни плакати и други, 

без да преустановяват работа, или чрез временно преустановяване на трудовите си задължения . 

Решението за обявяване на стачки се взема обикновено с мнозинство от работниците на 
съответното предприятие. 

Работодателят следва писмено да бъде уведомен за това решение най-малко 7 дни преди 
стачката, за нейната продължителност и органът, който ще я ръководи . 

Участието в стачките е доброволно. 
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Работниците и работодателят са длъжни с писмено споразумение да осиrурят по време на 
стачката условията да не се спират дейностите : 

- за задоволяване на комунално- битово и транспортно обслужване на населението и 
спиране на телевизионни и радио излъчвания ; 

- за защита от вреди върху общественото или лично имущество и на природната среда ; 

- и за защита на обществения ред. 

4. Какви ограничения съществуват на правото на стачка в частния и в 

държавния сектор? 

Ограничения в правото на стачки в частния или държавен сектор съществуват, но те са 
изрично регламентирани в чл. 16 от ЗУКТС. 

Съгласно този законен текст стачки не се допускат: 

- ако противоречат на Конституцията ; 

- на отделни текстове на ЗУКТС и 

- по въпроси, за които има споразумения или арбитражни споразумения; 

- по време на природни бедствия ; 

- в производства на електроенергията, в съобщенията и в здравеопазването; 

- за решаване на индивидуални трудови спорове; 

- в системата на отбраната, на вътрешните работи и на строителните войски ; 

- ако с тях се предявяват политически искания. 

5. Разрешени ли са локаутите? 

В българското законодателство локаутите са уредени в чл. 20 и 21 от ЗУКТС. 

Работодателят не може по време на законна стачка да преустановява дейността на 
предприятието или на част от него, да уволнява работниците или да приема нови работници на 
мястото на стачкуващите с цел да предотврати, или преустанови стачката, или да попречи за 

удовлетворяване на предявените искания, освен ако не се отнасят за дейността по чл. 14 ал. 1 от 
ЗУТКС ( изброени в предходната точка ) . 

6. Ако е така къде са регламентирани локаутите? 

Локаутите са регламентирани в чл. чл. 20 и 21 на Закона за уреждане на колективните 
спорове ( ДВ 21 / 30). 

7. Съществуват ли специални методи за разрешаване на отраслови спорове, 

наnр.съгласуване,посредничество,арбитраж? 

В действащото трудово законодателство съществуват социални методи за решаването на 
колективните спорове, а те са : 

чрез непосредствени преговори между работниците и работодателите или между 
техните представители , по свободно определена от тях процедура ; 

- при непостиrане на съгласие или ако някоя от страните не се яви на преговорите 

се търси посредничеството на министерства, ведомства, общински съвети , кооперативни 
обединения, централни ръководства и обществени организации на колективните органи на 
управление на фирмите или на съответния работодателски съюз, когато страни по спора са 
съответно държавни фирми , общински фирми, кооперации, обществена организация или нейна 
фирма, поделение на фирми или фирми на граждани. 

Тези преговори не могат да продължат повече от 14 дни . 

Спорът може да бъде решен чрез отнасянето му пред едноличен арбитър или пред ар
битражна комисия, определена от страните по списък на арбитрите, утвърден от правителството. 

Арбитражният спор се разглежда въз основа на писмено искане в открито заседание с 
призоваване и изслушване на страните, с обсъждане на представените писмени документи. 

Решението се постановява след най-малко две заседания. Арбитражната комисия взема 
решението с обикновено мнозинство. 
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Е. · Равноnоставеност на мъжете и жените 

РаВно заплащане 

4л. 119 от Договорът за ЕС задължава всички държави-членки да прилагат 
принципа на еднакво заплащане за еднакъв труд. Директива 75/117 на ЕИО от 
1 О февруари 1975 г. затвърждава този принцип и го разширява до принципа на 
равно заплащане за равностойна работа за мъже и жени. Забранява се всякаква 
дискриминация на основа на пола във всички аспекти и условия на 

възнаграждението, както в закони, така и в колективни споразумения или 

индивидуални договори. 

1. Съществува ли в страната законодателство, което да гарантира равно 

заплащане за равностойна работа, независимо от пола на работника? 

няма отговор 

2. По какъв начин се разглежда въпроса за дискриминацията на основата на 

пола от страна на правителството или социалните партньори в 

класификациите на професиите и системите за оценка на труда? В каква 

форма? 

няма отговор 

РаВни Възможности за заемане на опреgелена работа, за професионално обучение, 

повишение и услоВия на mpyg 

Директива 76/207 от 9 февруари 1976 г. разглежда въпросите на 
равноnоставеността на мъжете и жените по отношение възможностите им за 

работа, обучение, повишение и условия на труд. Европейският Съд разви този 
принцип на недопускане на дискриминация като включи в него и случаите на 

непряка дискриминация когато мярка, привидно неутрална по отношение на 

пола, може да е несъвместима с директивата, тъй като засяга жените в много по

голяма степен от мъжете. 

З . Забранена ли е със закон дискриминацията по отношение възможностите 
за заемане на определена работа, обучение, повишение и условия на труд? 

Според Консrитуцията на Р България чл . 6 „Всички хора се раждат свободни и равни по 
досrойнство и права" . 

Равенсrвото между мъжа и жената в областта на трудовата заетосr е гарантирано от 
Консrитуцията /чл. 48-51/и от Кодекса на труда /чл. 8 ал 3/. 

4. Националното право и прецедентното право съдържат ли дефиниции на 
пряка и непряка дискриминация? 

няма отговор 

РаВнопостаВеност при самонаемане 

Директива 86/613 предвижда недопускането на всякаква дискриминация на 
основание пол, в частност при позоваване на брачно или семейно положение. 

5. Какво е правното положение на съпругата на самонает в смисъл на cтaiyr, 

социална защита и права? 

няма отговор 

ЗgраВеопазВане и закрила на бременни жени и млаgи майки 

Директива 92/85 от 19 октомври 1992 задължава работодателя да прецени 
риска, който съществува в определените условия за работа, за здравето на 
бременни жени, да приспособи тези условия или да премести работничката на 
друго работно място или да и гарантира отпуск. В частност бременните жени и 
младите майки не могат да се задължават да извършват нощен труд. Гарантира 

се отпуск по майчинство от 14 седмици. 

6. Забранява ли националното законодателство или колективните 
споразумения излагането на бременни жени и майки-кърмачки на 

действието на определени вещества? 
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Ползват се със специална закрила бременните жени и младите майки. Съществуват 
закрилни разпоредби в Кодекса на труда, Специална наредба N 7 на МТСГ и МЗ, в която се 
изброяват вредните работи, забранени за извършване от жени. 

Със Закон е забранено полагането на нощен труд от бременни жени и майки с деца до 3-
годишна възраст. 

7. Защитени ли са бременните жени от уволнение по време на отпуската за 
бременност и по майчинство? 

Да. Този въпрос е уреден от чл. 333 ал. 1 т. 1,4 от Кодекса на труда . 

8. Каква е продължителността и условията на отпуска по майчинство по 

закон? 

Този въпрос е уреден с Кодекса на труда, чл . 163,164, 165 .Жената - работничка и 
служителка има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на: 

120 календарни дни за I дете 

1 50 календарни дни за II дете 

180 календарни дни за 111 дете 

Обезщетението е в размер на 100 о/о от трудовото възнаграждение през последния месец 
преди отпуска. 

След ползване на отпуска поради бременност и раждане жената има право на 
допълнителен отпуск при 1,11 и III дете - до навършване на 2-годишната му възраст. Заплаща се в 

размер на минималната работна заплата за страната. 

След ползване на платения отпуск жената има право на неплатен отпуск за гледане на дете 

до навършване на 3-годишната му възраст. През това време на майката се изплаща парично 

обезщетение и месечни добавки за деца и това време се зачита за трудов стаж . 

Отпуск за отглежgане на малки gеца 

Комисията е приела проектодиректива за отпуск за отглеждане на малки деца, 

която предвижда индивидуалното право на работниците на минимален отпуск за 
отглеждане на малки деца в размер на три месеца при гарантирано завръщане 

на предишната или на еквивалента работа: 

9. Предвижда ли националното законодателство или колективните договори 

индивидуално право на отпуск за отглеждане на малки деца и на 

завръщане на предишната или на еквивалентна работа? 

Правото на допълнителен отпуск за отглеждане на дете на майка с 2,3 или повече деца се 
урежда от Кодекса на труда, чл. 68. 

Статистика по Вьпросите на раВенстВото 

1 О. Би било полезно да се получи информация за 

а) процента на заетост сред мъжете и жените 

б) процента на безработица сред мъжете и жените 

в) мъже и жени работещи на непълно работно време 

Коефициент на заетост при жените 40,О на сто (10.1995 г.) 

Коефициент на безработица при жените 15,0 на сто (1995 г.) 

Регистрирани безработни 

жени 55% 

мъже 45 о/о 

11 . Различия в доходите между половете в една и съща и в различни области 
на трудова дейност 

През 1992 г. от КТ беше премахнат текстът, гарантиращ основните принципи на равно 
заплащане за равен труд. 

По-ниското заплащане на женския труд е трайна тенденция и е средно 72 - 7 4 о/о към 
заплатата на мъжете (НСИ). Причината за тази тенденция е съществуването на силно 
феминизирани отрасли. 
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Равнопоставеност в законовите системи за социално осигуряване 

Европейското законодателство (the acquis communautaire) 

Директива 79/7 /ЕИО 

Директива 79/7 /ЕИО на Съвета от 19.12.1978 третира въпросите на 
постепенното въвеждане на принципа на равноnоставеността на мъжете и 

жените по отношение на социалното осиrуряване. Целта на директивата е да 

ликвидира всички форми на пряка и непряка дискриминация между половете в 
законовите системи за осиrуряване при болест, инвалидност, старост, трудови 

злополуки, професионални болести и безработица, както и в контекста на 
социалната помощ, предназначена да допълни или замени тези системи. 

Член 3(2) изключва от обхвата на директивата постановки, свързани с предоставяне на 
помощи за бедност и семейни надбавки, докато Чл.7 (1) позволява на страните-членки да 
прилагат диференцирано принципа на равнопоставеността в някои точно определени области, в 
частност трудовия стаж и квалификацията при пенсиониране . 

12. Съществуват ли закони или мерки, предложени в последно време, които да 

касаят директно или индиректно прилагането на принципа на 

равнопоставеността по отношение на социалното осиrуряване? Ако е така, 

каква е тяхната форма: 

а) общ закон? 

б) 

в) 

специални разпоредби за отделните сектори? 

други разпоредби? 

Моля, приложете съответните текстове. 

Няма отговор 

1 З. Съществуват ли все още форми на директна или индиректна 
дискриминация между половете в системите за социално осиrуряване или 

социални помощи по отношение на: 

а) обхвата на тези системи 

б) условията за членство 

в) задълженията да се плащат вноски и техният размер 

г) размера на помощите 

Схемите за предоставяне на социални помощи в България не съдържат никакви различия 
по отношение на половете. При това те са ориентирани към домакинството като бенефициент по 
повечето видове помощи. Този . принцип на подпомагане дава допълнителни гаранции за 
равнопоставеност при доаъпа до подпомагане. · 

Равнопоставеност в системите за професионално социално осигуряване 

Европейското законодателство 

Член 119 от Договора (за Е() и Директива 86/3 78 

Директива 86/378/ЕИО касае прилагането на принципа на равноnоставеността 
на мъжете и жените в системите за професионално социално осиrуряване. Член 

96 от директивата предвижда възможности за ограничаване на действието на 
принципа за равноnоставеността по отношение възрастта на пенсиониране и 

помощите за бедност. 

В своето мнение от 17 май 1990 (делото Барбър N~ 262/88) и последващи 
интерпретиращи становища Съдът на Европейските общности потвърди своето 
решение от предишни прецеденти (делото Билка No 170/84) но постанови, че 
помощи, получавани по системи за професионално социално осиrуряване се 
разглеждат като възнаграждение по смисъла на Член 119 от Договора относно 
равното заплащане, и то е директно приложимо в националните правни системи 

на държавите-членки. В резултат на това ограниченията на принципа от Чл.9 са 

недействителни и невалидни по отношение на работници, които се намират в 
трудово nравоотношение. 



15 

14. Съществуват ли в страната професионални системи· (на заетостта) по 
смисъла на Чл.2 от Директива 86/378/ЕИО? 

няма отговор 

15. Съществува ли все още пряка или непряка дискриминация между 

половете по отношение на: 

а) обхвата на системите и условията за членство; 

б) задължението да се правят вноски и техния размер; 

в) размера на помощите, вкл. всякакви допълнителни суми за съпруга 

или лица, които са на издръжка, продължителност и условия за 

запазване на правото на обезщетение? 

Моля, посочете, отчетен ли е пола сред различните статистически фактори за 
определянето на вноските на работниците или раоботодателите и изплащането 
на обезщетения. 

Няма отговор 

Ж. Охрана на труда 

EBponeilcкama общност е приела цялостен набор от gиректиВи 
В тази област: 

Рамково законодателство, както и специфични директиви, обхващащи такива 
области като оборудване на работното място, оборудване за индивидуална 
защита, ръчна обработка на товари, визуални средства, химикали, изисквания за 
безопасност на временни и подвижни обекти, знаци за безопасност и охрана на 
здравето на работното място, безопасност и охрана на здравето на работниците 
в наземни и подземни отрасли, свързани с извличане на минерали, и др. 

(Директиви 78/610/ЕИО, 80/1107/ЕИО, 82/605/ЕИО, 83/477/ЕИО, 86/188/ЕИО, 
88/364/ЕИО, 88/642/ЕИО, 89/391 /ЕИО, 89/654/ЕИО, 89/655/ЕИО, 90/269/ЕИО, 
90/270/ЕИО, 90/394/ЕИО, 90/679/ЕИО, 91/322/ЕИО, 91/382/ЕИО, 92/29/ЕИО, 
92/57/ЕИО, 92/58/ЕИО, 92/91/ЕИО, 92/104/ЕИО, 93/88/ЕИО, 95/30/ЕИО) 

1. Съществува ли във вашата страна подобно законодателство в тази област, 
което да обхваща: 

Моля дайте кратки отговори на всеки от гореизброените въпроси в част
ност в контекста на Директива 89/391, както и на всяка от останалите ди
рективи, като отбележите, в случай, че подобно законодателство не е 

прието още, какви са плановете за въвеждането му и предвидените 

графици. 

а) Концепцията за превантивност? 

Основен принцип в подходите за решаване на проблемите в превантивността на мерките 
по охрана на труда - от предотвратяването на злополуките и професионалните заболявания, до 
осиrуряване на безопасни и здравословни условия на труд във всички етапи от съществуването и 
дейността на предприятието. 

Освен това са въведени изисквания и задължения по охрана на труда при проектиране, 
строителство и въвеждане на обектите в експлоатация, задължения за изготвяне на правилата по 
безопасността на труда, изисквания към произвежданите у нас и внасяните машини и 
съоръжения, които имат подчертано превантивен характер/ чл. 278,279,280 от КТ и други/; 

б) Цялостната отговорност на работодателя? 

Отговорността на работодателя е регламентирана в чл. 275 от Кодекса на труда . 
Задълженията на работодателя по въпросите на охраната на труда са конкретизирани и в други 
актове на Министерския съвет; 

в) Задължението за работодателя да оценява риска? 

Член 288 от Кодекса на труда задължава работодателя ежегодно да установява данни за 
безопасните и здравословни условия на труд в предприятието. 

С Наредба на МТСГ и МЗ са уредени показателите и реда за установяване на данни за 
безопасните и здравословни условия на труд в предприятията. Тези данни се използват при: 
определяне източниците на вредности, оценяване характера и времето на действие на вредните 

фактори, определяне броя на работните места и на работещите при условия на труд, 
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неотговарящи на нормативните изисквания, предприемане мерки за отстраняване на вредни и 

опасни въздействия на условията на труд, сключване на колективен трудов договор, определяне 

продължителността на работния ден, допълнителния платен годишен отпуск и допълнителното 

трудово възнаграждение за условия на труд, предоставяне на безплатна предпазна храна и 
противоотрови, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства, прила
гане на икономически методи на въздействие за подобряване условията на труд. 

Всички тези данни имат определена връзка с производствения риск за дадена професия, 
дейност и работно място; 

r) Информираност и участие на работниците при определяне на 
нормите за безопасни и здравословни условия на труда в 

предприятието? 
11r11 -Засега в законодателството не е предвидена възможност за участие на работниците 

при определяне на нормите за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Този 
въпрос ще бъде решен при разработването на новите нормативни актове. 

Член 277 от КТ задължава работодателя да разработва и утвърждава правила за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда за специфични производства и 
дейности, както и за отделни машини и съоръжения и работни места, които се обявяват по 
подходящ начин на работниците. Информираност на работниците по отношение на опасностите 
и вредностите при осъществяване на труда се осигурява и чрез системата за инструктажа и 

обучението на работниците и служителите по безопасността на труда; 

д) Наличието на напълно независима институция за контрол? 

1 "д"- Наличието на напълно независима институция за контрол е регламентирано в Глава 

19 - раздел! от Кодекса на труда - това е Главна инспекция по труда . 

2. Моля, посочете обхвата на законодателството - обхваща ли то всички 

работници/работни места? 

Трудовото законодателство в България обхваща всички случаи, при които се полага 
трудова дейност независимо от формата на собственост, с оглед опазване на живота и здравето и 
трудоспособността на работещите. 

3. Моля, посочете, едно министерство ли носи цялостната отговорност за 

политиката/законодателството в тази област. 

Осъществяването на политиката, законодателството и контрола по безопасността, 
хигиената на труда и противопожарната безопасност се осъществява, както следва: 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИМНИТЕ ГРИЖИ осъществява политиката и 

контрола по безопасността на труда. 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО осъществява политиката и контрола по 
хигиената на труда. 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ осъществява политиката и контрола по 
противопожарната безопасност. 

КОМИТЕТ А ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ осъществява стандартизационната 

политика и техническия надзор на съоръженията и уредбите с повишена опасност /парни котли, 
съдове под налягане, асансьорни и повдигателни уредби и други подобни/. 

КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ -урежда 

нормативната база и контрола по радиационната безопасност. 

НезаВисимост на Инспекцията за охрана на mpyga 
4. Как е обезпечена независимостта на инспекцията правно и структурно 

(например в контекста на Член 5 от Конвенция 81 на МОТ)? 

С Кодекса на труда, цялостният контрол за спазването на трудовото законодателство във 

всички отрасли и дейности се осъществява от Главна инспекция по труда към Министерство на 

труда и социалните грижи. Инспекцията е Юридическо лице и осъществява функции и задачи 
определени с правилник. При осъществяване на дейността си, инспекцията сътрудничи с 

останалите контролни органи, както и с организациите на работодателите и на работниците и 
служителите. 
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5. По какъв начин е приспособена подготовката на инспекторите към 
изпълнението на техните задължения (например в контекста на Член 6 от 
Конвенция 81 на МОТ)? 

Инспекторите по труда са държавни служители, на които са предоставени необходимите 
права за да изпълняват своите задължения ефективно . Предстои да бъде разработен и уrвърден 
статуr на държавния служител, чрез който ще бъде осиrурена необходимата стабилност и 
независимост на държавния служител от смяната на правителството и всякакво друго неуместно 

външно влияние. 

6. Разполагат ли инспекторите с ефективни средства за проверка на 
условията за охрана на здравето и безопасността на работните места 
(например в контекста на Член 12 от Конвенция 81 на МОТ)? 

Инспекторите разполагат с ефективни средства за осъществяване на контрола по охрана 
на труда. В контекста на чл. 12 от Конвенция 81 на МОТ тези средства са им осиrурени, чрез 

предоставените им права /чл. 402 от КТ/ и чрез принудителните административни мерки, които те 
могат да прилагат за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото 

законодателство, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях /чл. 
404 от КТ/. 

Същите средства са осиrурени и чрез уrвърдения Правилник за устройство и дейността на 

Главната инспекция по труда. 

Обучение на представители на работниците по безопасните и здравословни условия на 

труд . 

Обучение на преgстаВители на работниците по безопасните и 

зgраВослоВни услоВия на mpyga 
7. Кой е отговорен за това обучение и как се провежда то? 

Няма отговор 

8. Това обучение в рамките на работното време ли се извършва и заплаща 
ли се за него? 

С приемането на новите нормативни актове по охрана на труда предстои да се уредят 

въпросите за участието на представители на работниците в органите по безопасността на труда. 

Излагане на gейстВието на химични, физични и биологични Вещества на 
работното място 

9. По какъв начин са установени нормите за вредно въздействие във вашата 

страна? 

Нормите за вредно въздействие са разработени на базата на проучване опита и нормите 
на европейските страни. Тези норми са регламентирани чрез Наредба И 1 3 за пределно до
пустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда. Същата е в сила от 
01 .01 .1995 rод. и се прилага за всички работни места. 

1 О. Кой измерва вредните нива? 

Вредните нива се измерват: 

1) от работодателя - чрез създадени за целта собствени лаборатории. 
2) от контролната система на Министерство на 

здравеопазването - чрез лабораториите на хигиенно- епидемиологичните инспекции. 
3) от контролната система на Главната инспекция по труда. 
4) от самостоятелни фирми и лаборатории, оторизирани от Министерството на 
здравеопазването, по ред установен от същото министерство . 

11. Какво следва при превишаване на допустимите норми на излъчване на 

работното място? 

При превишаване на допустимите норми на излъчване инспекторът по труда има право да 
даде предписания, които са задължени за работодателя, да наложи санкции за допуснатото 
нарушение или да спре работата на съответната машина, инсталация и други подобни / ако има 
непосредствена опасност за увреждане здравето и живота на работещия /. 

Това е регламентирано, чрез Кодекса на труда/ чл. 404 и 413/, както и в Правилника за уст
ройството и дейността на Главната инспекция по труда: 
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3. Статистическа информация 

1. Заетост 

Население 

Население в трудоспособна възраст = население във възрастовите граници 
между официалната възраст за завършване на училище и официалната 
пенсионна възраст 

Население между 15 - 64 години 

Население под трудоспособна възраст 

Население над трудоспособна възраст 

Активно население = икономически активни мъже и жени 
Активно население в тру досnособна възраст 

Наемен работник = лице, което работи на пълен или непълен работен ден 
гражданска професия; 

Работници в селското cronaнcrвo = лица, заети в селското cronaнcrвo, горското 
сrопансrво и риболова 

Работници в промишлеността = лица, заети в машиностроенето, енергетиката и 
водоснабдяването,сrроителсrвото 

Работници в услугите = лица, заети във всички останали сектори 
Самонаети = лица, работещи като собственици или за собствена сметка като 
основно занимание, в т.ч. и в семейни фирми 

Наемни работници = лица, работещи като наемни работници, като основно 
занимание 

Безработни (съгласно Прегледа на работната сила) = лица в трудоспособна 
възраст без работа, които активно търсят работа и са в състояние веднага да 
започнат 

Регистрирани безработни = безработни, регистрирани в бюрата no труда 

Безработни младежи = брой безработни под 25 годишна възраст 

Дългосрочно безработни = лица, които са били без работа 52 седмици или 
повече 

Безработица = брой безработни като процент от работната сила 
Процент на безработица сред младежта = брой безработни младежи като 
процент от работната сила под 25 годишна възраст 

Тази информация следва да се предостави както за мъжете, така и за жените и 
да покрива периода 1990 - 1995. Следва да се представи годишна 

сrатисrика или данни за последното тримесечие. 

Не се наблюдава информация за „наемен работник = лице, което работи на пълен или 
непълен работен ден гражданска професия". 

Вместо показателя работници в промишлеността = лица, заети в машиностроенето, 
енергетиката и водоснабдяването, строителството се наблюдава показателя „работници в 
индустрията = лица, заети в промишленост и строителство". 

Информацията за „самонаети = лица, работещи като собственици или за собствена 
сметка като основно занимание, в т.ч . и в семейни фирми" е включена в показателя 
,,работодатели и самостоятелно заети по НРС" . 

Информацията за „наемни работници = лица, работещи като наемни работници, като 
основно занимание" е дадена в края на таблицата като „наети лица по НРС" . 

2. Заплати и фонд работна заплата 

Възнаграждение на наемните работници = дефиниция от националната 
сrатисrика 

Изплатени брутни заплати = общ размер на заплатите, изплатени на 
работниците, без косвените разходи, изплатени от работодателите на държавата 
или на автономна организация за социално осигуряване, такси за обучение и др. 
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Косвени трудови разходи = косвени разходи платени от работодателите на 
държавата или на автономна организация за социално осигуряване, такси за 

квалификация и др. 

Субсидии за работни заплати = всякакви субсидии за заплати, получени от 
правителството 

За всеки от изброените показатели, моля посочете средните месечни данни за 

цялата икономика в национална валуrа. 

3. Въгледобив и стоманодобивна промишленост 

Данни за добива на въглища и производството на стомана за периода 1990 -
1995, предварителни оценки до 2002г. 

Брой на заетите в сектора в периода 1990 - 199 5, брой работни места, които се 
очаква да бъдат закрити 1996 - 2002 

Цялата статистика да се сложи тук 

Друга информация 

4. Заетост 

Съществува ли в страната обществена служба по заетостта (бюра по труда)? Ако 
съществува, какъв е нейния правен статуr и как е организирана тя? 

С Постановление на Министерския съвет е създадена Националната служба по заетостта, 
като специализирано звено на Министерство на труда и социалните грижи . Конкретното 

обслужване на лицата се извършва от териториалните и поделения - Регионални служби по 
заетостта и Бюра по труда . 

5. Въгледобив и стоманодобивна промишленост 

Кратко описание на производствените структури в двата отрасъла 

Няма отговор 

Наличната статистика по раздела е представена в отделно приложение. 

И. Демография 

Демографските тенденции имат влияние върху пазара на работната сила 
(движение на хората, заетост, безработица), върху ефективността на 
икономическата система (производителност, приспособяване на работната сила 
към новите условия на производството), и върху бъдещето на социалната 
защита (разходи за здравеопазване, финансиране на пенсионните системи). 

Следователно, познаването на демографската ситуация в страните-кандидатки 
ще ни даде възможност да сравним сходствата и разликите с Европейския съюз и 

необходимостта от съответна социална политика. Доколкото настоящите и 
бъдещите демографски тенденции са резултат от тенденциите в миналото по 
отношение на фертилност, смъртност и миграция, демографските данни за 
периода 1960 - 1996 са ни необходими за да сравним мащабите на тези явления 
в Европейския съюз и в страните-кандидатки. 

1. Какви са основните демографските промени във вашата страна за 
периода 1960 - 1996? 

2. Какво се върши в страната за изследване на структурното остаряване на 

населението и как се готви вашата страна да се справи с обозримите 
изменения във възрастовата структура на населението? 

3. Като цяло, вземат ли се пред вид демографските проблеми при 
разглеждането на социално-икономическите проблеми във вашата страна? 
Ако е така, съществуват ли съвещателни органи по тези въпроси? Как 

функционират те? 

Няма отговор 
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11. ИМИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА, СОЦИМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 
РАБОТНИЦИ 

А. Имиграционна политика 

Долуизброената информация се изисква с цел получаване на цялостен поглед за 
прилагането на разпоредбите на европейското законодателство по отношение 

свободата на движение на работници. 

1. Основни насоки в имиграционната политика 

Подробно изложение на основните насоки в националната имиграционна 
политика. 

Националната имиграционна политика има за цел защитата на вътрешния трудов пазар в 

условията на високо ниво на безработица в страната.; достъп до вътрешния пазар на труда на 
висококвалифицирани специалисти, чиято заетост е свързана с търговското установяване на 
чуждестранни юридически лица, внедряване на ноу-хау и технологии и допринася за 

подготовката и квалификацията на местна работна сила. 

2. Основни национални регламенти по отношение на 

а) влизане в страната, 

Закон за пребиваване на чужденците в Р България /ЗПЧРБ/ и правилника за неговото 
прилагане /П ПЗПЧ РБ/ 

б) пребиваване в страната, 

Глава III на ЗПЧРБ. Пребиваването във връзка с работа е регламентирано в чл. 8 (3) на 
ЗПЧРБ: 

,, ... (3) Чужденците, които въз основа на договор имат разрешение за работа в Република 
България от органите на Министерството на труда и социалните грижи, могат да получат 
разрешение за пребиваване в срока на договора, но не повече от една година. Срокът на 
пребиваване може да бъде продължен при наличие на валидно ново разрешение за работа." 

в) възможности за работа, 

Чл. 19,ал. ал. 1,2,3,4,5 . и чл. 22 ; на ЗПЧРБ; Чл. 3,ал. 3 и 4 на Наредбата. 

Чл. 19.(1) Чужденците, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република 
България, могат да постъпват на работа по трудов договор по реда, установен за българските 
граждани. (2) Чужденците, временно пребиваващи в Република България с разрешение за 
работа, могат да работят само в региона, при работодателя и за срока, определени в 
разрешението за работа. 

(3) Чужденците могат да извършват стопанска дейност или да упражняват свободна 
професия на територията на Република България след регистрация или получаване на 
разрешение за това по реда, определен в съответния закон . 

(4) Чужденците, временно пребиваващи в Република България, извън случаите по ал. 2 и 
3,могат да работят по трудов договор само след получаване на разрешение от органите на 
Министерството на труда и социалните грижи. 

(5) Чужденците не могат да бъдат приемани на работа или да заемат длъжности, за които 
Конституцията или законите изискват българско гражданство. 

Чл. 22.Чужденците, които са на работа в Р България, имат правата и задълженията на 
българските граждани по трудовите правоотношения, трудовия договор, общественото 
осигуряване и социалните обезщетения, данъчно облагане, доколкото не е предвидено друго в 
международни договори, по които Р България е страна. 

Чл. 3.на Наредбата: 

(3) Наемането на работа на чужденец от работодател по смисъла на Кодекса на труда на Р 
България се извършва след издаване на разрешението за работа и само по трудов договор на 
пълно работно време . 

(4)Приемането на работа на чужденец от регистрирано по българското законодателство 
юридическо или физическо лице /възложител/ по междуфирмен договор с чуждестранно 
юридическо лице, което е работодател на чужденеца, може да става само след издаване на 
разрешението за работа. 

г) условия на живот и труд, 
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д) нелегални чуждестранни работници, 

е) двустранни и многостранни споразумения. 

в, г, е - ЗПЧРБ и Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за работа на 
чужденци в Р България/(обн. ДВ бр. 4/93 r .. , изм . и доп . бр . 56/94 r.), изм. и доп . с ПМС N 107 от 
09.05.96 г . и споразуменията. /Наредбата/ 

Законоgателни мерки и аgминистратиВни процеgури 

З. Влизане в страната 

а) Какви документи следва да притежава работника при влизане на 
територията на страната (разрешение за влизане, разрешение за 

престой, разрешение за работа, други документи)? 

- разрешение за работа и изискуемите със ЗПЧРБ; 

валиден паспорт и виза /чл.4(1) на ЗПЧ/ 

- за определени категори лица не се изискват разрешения за работа /чл.4(6) на Наредбата 
за реда и условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Р България/ 

б) 1. Изисква ли се разрешение за влизане? 

Да - работна виза /чл.4(1) на ЗПЧ/ 

2. Какви са изискванията за издаване на такова разрешение? 

- валиден национален документ за задгранично пътуване (паспорт); 

- разрешение за работа; 

- молба-формуляр за издаване на виза. 

З. Може ли да се счита представянето на разрешение за работа 
като необходимо и достатъчно условие за получаване на 

разрешение за влизане? 

Разрешението заработа е необходимо, но не достатъчно условие за получаване на 
разрешение за влизане (работна виза) 

в) 1. При какви условия се разрешава влизането в страната на 

членовете на семейството на работника? 

Този въпрос не е специално регламентиран в действащата нормативна уредба. Членовете 
на семейството могат да получат разрешение за влизане на основание разрешението за 

пребиваване на титуляра . Предстои детайлизиране на въпроса в новия миграционен закон. 

2. Кои членове на семейството могат да го придружават 

(характер на родствената връзка)? 

Тези, с които живее в едно домакинство - съпругата и неженените и неомъжени деца до 

18 г. 

4. Пребиваване 

а) Следва ли чуждестранния работник да се регистрира в полицията? 

Да (чл. 9 и чл.15 на ЗПЧ) 

Следва ли регистрацията да се подновява и при какви случаи? 

Да. Разрешението за пребиваване може да бъде получено за срока на разрешението за 
работа, но не повече от 1 година. Срокът на пребиваването може да бъде продължен при 
наличие на ново (продължено) разрешение за работа . В този случай регистрацията следва да се 
поднови /чл.8(3) но ЗПЧ/ 

б) Кой подава молба за разрешение за пребиваване? 

Работникът 

До коя институция следва да се адресира молбата? 

До съответното териториално поделение на националната полиция. 
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в} Има ли различни видове разрешения за престой? 

Разрешението за пребиваване на основание трудов договор е само един вид - временно 
за срок 1 година, с възможност да бъде продължено до 3 години по реда и условията на чл. 6 (1) 
на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Р 
България . 

Избройте ги, като посочите, в частност, и тяхната валидност на 

определена територия или за определен период. 

Разрешението за пребиваване е валидно за територията на цялата страна с изключение на 
посочените в чл. 16 на ЗПЧ райони. 

r) Типът разрешение за работа оказва ли някакво влияние върху типа 

разрешение за престой? 

Не (виж предходния въпрос) 

д) Наличието на разрешение за работа условие ли е за nодновяваване 

или удължаване на разреше~ието за престой? 

Да /чл. 8 (3) от ЗПЧРБ . 

е) 1. Какво влияние има отказ за продължаване на разрешение за 

работа или неговото отнемане върху валидността на 
разрешението за престой? 

При отказ за продължаване на разрешение за работа или неговото отнемане, няма основа
ние за продължаване разрешението за временно пребиваване . При отнемане на разрешението 
за работа, МТСГ уведомява МВР, което отнема правото на пребиваване на работника /чл.31 (2) 
на ЗПЧ/. 

2. В какъв период след отнемането на разрешението за работа 
може работникът да остане в страната? 

Работникът е длъжен да напусне страната в едномесечен срок, който не може да бъде по
кратък от 15 дни /чл. 31 (3) на ЗПЧ/, с изключение на случаите, предвидени в чл . 31 (4) на ЗПЧ. 

ж) 1. При какви условия може да се използва разрешението за 

престой или неговото подновяване? 

(Въпросът не е зададен ясно. При изготвянето на отговора се е изхождало от 
предположението, че се е имало предвид отнемане на разрешението за пребиваване) 

Разрешението за пребиваване може да отнеме от министъра на външните работи или 
упълномощено от него лице (чл.31 на ЗПЧ) в следните случаи : 

- когато са налице основанията за отказ за влизане в страната по чл.7 на ЗПЧ ; 

- когато чужденецът е постъпил на работа без работна виза; 

- когато не изпълнява задълженията си по ал.2 на чл.19 на ЗПЧ; 

- когато не извършва дейността, за която е получил разрешение за пребиваване по 
ал.4 на чл. 8 на ЗПЧ. 

2. Възможно ли е да се обжалва такова решение? 

Да, по съдебен път съгласно разпоредбите на Закона за административното производство. 

з) Съществуват ли чужденци, пребиваващи в страната с цел работа, 
върху които да не се разпространява искането за притежаване на 

разрешение за престой? Ако е така, при какви условия? 

Да, когато престоят е за срок по-малък от 3 месеца от датата на влизане в страната (чл.4 , 
ал. 6 , точки 8,9,10 и 11 на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за работа на 
чужденци в Р България. 

и) След период на легално пребиваване получават ли работниците и 
членовете на техните семейства право на постоянно пребиваване? 
След колко време и при какви условия? 



Не. 

Не . 
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й) Получава ли се право на престой, ако дадено лице е било наето за 
определена работа след · период на нередовно пребиваване или при 
пенсиониране?? При какви условия? 

к) При какви условия се издава разрешение за пребиваване на 
членовете на семействата на чуждестранни работници? 

Този въпрос не е специално регламентиран в действащата нормативна уредба. Членовете 
на семейството могат да получат разрешение за пребиваване на основание разрешението за 
пребиваване на ти~уляра. Предстои детайлизиране на въпроса в новия миграционен закон . 

л) Какъв статут на пребиваване имат децата, които са родени (и 

отгледани) в страната ? Могат ли те да бъдат изгонени от страната и 
ако е така при какви обстоятелства? 

Раждането (отглеждането) на деца - чужди граждани на територията на страната не 

поражда специални права и не те не получават статут, различен от този на другите чужди 

граждани . Престоят им в страната, включително изгонването, се урежда от ЗПЧ, правилника за 
неговото прилагане и Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за работа на 
чужденци в Р България . 

Виж отговора на т.к 

При какви обстоятелства могат членовете на семейството да получат 

индивидуално разрешение за пребиваване? 

Възможности за работа 

5. Съществуват ли фиксирани годишни квоти за определени видове дейности 
и ако е така за кои ? 

Не са установени годишни квоти за приемане на работа на чужденци за определени 
дейности, предвид посочените основни насоки в имиграционната политика (11 ,А , т. 1 ), 
съобразени със състоянието на националния пазар на труда , който не изпитва потребност от 
внос на работна сила. 

6. Съществува ли долна и горна възрастова граница за приемането на 

чуждестранен гражданин на работа в страната? 

Да, съществува. Определена е с трудовото законодателство на РБългария - Кодекса на тру
да и Наредбата - чл. 4,ал. 1,т. 6 да. За чужденците, наемани по трудов договор от местен работо
дател, съгласно чл.4,ал.1,т.6 от Нар~дбата за издаване на разрешения за работа на чужденци, то
ва са: установената с чл. 301 от КТ минимална долна възрастова граница - 16 години, и пре
делните възрастови rраници,определени с чл. 2 от Закона за пенсиите, събразно категорията труд. 

7. Предвиждат ли разпоредбите, касаещи труда на чуждестранни граждани 
работодателя да осигури разрешение и/ или е необходимо чуждестранния 
работник сам да подаде молба за такова разрешение? 

Чл. 3.(2) на Наредбата: ,,Разрешенията за работа на територията на Република България се 
издават само по искане на работодател/възложител." Чужденецът не може да подава искане за 
такова разрешение . 

8. Ако разпоредбите постановяват, че работодателят получава разрешението 
за работа, какво се случва с работника в случай на уволнение или 
закриване на бизнеса на работодателя)? 

При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение се анулира разрешението за 
работа. Само при заетост, произтичаща от междуправителствени споразумения, в които е 
изрично договорено, е възможно издаването на разрешение за работа за нов работодател. 

9. Какви различни видове разрешения за работа съществуват? 

Разрешението за работа е един вид. Издава се от МТСГ по образец, утвърден от МС /чл. 3, 
ал. 1 на Наредбата/. Разрешението за работа е поименно - за конкретен чужденец при 
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конкретен работодател. Чужденецът може да работи само при посочения работодател и се 
издава за срок до 1 година, с възможност за продължаването му ,ако са налице предпоставките за 
първоначалното издаване. Не се предвиждат изменения в тази насока, доколкото разпоредбите 
са съобразени със състоянието на националния трудов пазар. 

1 О. Когато в разрешението за работа е упоменат работодателя, разрешава ли 
се на работника да смени работодателя си, дейността и професията и ако е така при 

Не. Чл. 2(1) на Наредбата: ,, .. . Разрешението за работа е официален документ, с който се 
разрешава на чужденеца да работи в Република България за определен период от време, на 
конкретно място на работа, за конкретна длъжност, при определен работодател/ възложител и 
населено място . " Възможна е промяна на местоработата и длъжността по искане на 
работодателя в рамките на максималния срок на заетост на чужденеца - 3 години. Не се допуска 
смяна на работодател, дейност и професия. 

11. а) Какво влияние могат да окажат принудителната безработица или 
временната нетрудоспособност (болест, злополука, майчинство) 
върху валидността на разрешителното за работа? 

Не влияе върху валидността на разрешението за работа. 

В случай на принудителна безработица има ли работника право да 
приеме предложение за друга работа? 

В случай на принудителна безработица, работникът няма право да приеме предложение за 
друга работа. 

б) Какъв период може даден работник да бъде регистриран като 
безработен, който търси работа и да получава помощ за 
безработни? 

Не може да се регистрира и да получава помощ за безработен . 

12. а) На какви основания се дава отказ на молба за наемане на работник 
или получаване на разрешително за работа? 

Регламентирано е с чл. 9,ал. 6 на Наредбата: 

.. " Издаване и продължаване на разрешение за работа на чужденец може да бъде 
отказано, когато: 

1 . Не са спазени изискванията · на Наредбата, не са доказани необходимата 
професионална квалификация и образование за конкретната работа и длъжност, медицински 
противопоказания за влизане, пребиваване и работа, нетрудоспособна възраст на чужденеца; 

2. Пазарът на труда предлага подготвено местно лице за съответната работа; 

3. Условията на труд и заплащане са по-неблагоприятни от тези за сравнимия български 
работник или когато предлаганото заплащане, обявено пред бюрото по труда по реда на чл.4 , 
ал.1, т.З, е по-ниско от договореното с чужденеца; 

4. Чужденецът е работил незаконно в Република България в предходен 5-rодишен период, 
което е констатирано по съответния ред от контролните органи на Националната служба по 
заетостта; 

5.Работодателят/възложителят е санкциониран в предходен 2-rодишен период от контрол
ните органи на Националната служба по заетостта за ползване на труда на чужденец без разре
шение за работа по реда на чл. 37а от Закона за пребиваване на чужденците в Република 
България . 

6. Работодателят през последните 8 месеца е освободил от работа български персонал, 
който би могъл да бъде нает на работните места, за които се иска наемането на чужденец; 

7.Не е върнато отменено или изтекло разрешение за работа, въпреки поискването на 
Националната служба по заетостта; 

8. На чужденеца му е отказано влизане в страната или е отнето правото на пребиваване по 
реда на ЗПЧРБ." 
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б) Може ли разрешението за наемане на работник или разрешителното 
за работа да бъде отнето по време на неговата валидност и ако това 
е възможно, на какви основания става това? 

Да. На основание чл. 7,ал. 1 на Наредбата: 

.. . " Разрешението за работа може да бъде отменено с решение на Ръководителя на 
Националната служба по заетостта в следните случаи: 

1. когато се установи, че за издаването на разрешението са представени неверни данни; 

2. при отказано влизане и пребиваване или отмяна на разрешението за временно 
пребиваване. 

в) Какви права съществуват за обжалване на решение за отказ за 
продължаване или за отнемане на разрешително за наемане на 

чуждестранен работник? 

Оrказ се обжалва пред Ръководителя на Националната служба по заетостта, чието 
решение е окончателно . /чл. 9,ал. 4 на Наредбата/ 

г) Какви са последиците за работника в случай, че разрешението на 
работодателя да наема чуждестранни работници не бъде продължено или бъде 
оттеглено? 

Ще напусне страната. 

13. Какви категории чуждестранни граждани, пребиваващи в страната с цел 
работа са освободени от задължението да притежават разрешително за 
работа? 

Чл. 4.ал. 6 на Наредбата: 

,, Разрешение за работа не е необходимо за: 

1. лица с резрешено постоянно пребиваване в страната, с предоставено право на 
убежище или с признат статут на бежанец; 

2. официално акредитирани в Министерството на външните работи на Република България 
кореспонденти на чуждестранни средства за информация; 

3. членове на екипажите на български кораби; 

4. лица, регистрирали стопанска или друга дейност в страната съобразно действащото 
законодателство, когато за участието си в регистрираната от тях дейност те не получават 

възнаграждение в пари или в натура; 

5. чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на междуправителствени 
договори за оказване на правна, финансова, експертна и друга помощ на български държавни 
институции, с които не са в трудовоправни отношения; 

6. управляващи търговски дружества, фондации и сдружения, които имат регистрация по 
законоустановения ред и осъществяват дейност на територията на страната; 

7. ръководител на търговско представителство или клон на чуждестранна фирма; 

8. студенти в чуждестранни висши учебни заведения за заетост до 6 месеца във връзка с 
провеждане на учебна практика, непосредствено свързана с предмета на тяхното обучение, при 
което обменът е в рамките на реализирана от младежка или студентска организация между
народна програма за обмен, предварително съгласувана с Министерството на труда и социалните 
грижи по отношение на броя и конкретните работни места на чуждестранните студенти; 

9. студенти и ученици в чуждестранни висши учебни заведения и професионални училища 
за ваканционна заетост до 3 месеца в една календарна година по международен обмен, 
осъществяван чрез посредничеството на Националната служба по заетостта; 

1 О. лица, които при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са активни 
участници в научни, културни или спортни мероприятия от национално значение, ако заетостта 

им в Република България не надхвърля 3 месеца; 

11. лица, които при запазване на тяхното обичайно пребиваване в чужбина са изпратени в 
Република България от чуждестранния им работодател за срок до 3 месеца за: 

а/ извършване на монтаж и гаранционен ремонт на доставени от чужбина машини и 
съоръжения; 

6/ обучение в обслужването или приемане на поръчани съоръжения, машини или 
други вещи; 
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в/ преминаване на курс в рамките на един експортен договор за доставка или 
лицензионен договор; 

12. свещенослужителите за упражняваната ot тях религиозна дейност ... 

14. Същесrвува ли неограничено разрешително за работа? 

Не. Разрешението за работа се издава за срок от една година и се продължава според 
условията на: 

Чл. 6., ал. 1 на Наредбата: 

„Издадено разрешение за работа може да бъде продължено за срок до 12 месеца, ако са 
налице предпоставките за първоначалното издаване на разрешението и няма прекъсване в 

заетостта и пребиваването в страната, като общата продължителност на разрешението и неговите 
продължения е максимално 3 години .. . " 

15. Вьзможносrите за работа на членовете на семейсrвото, придружаващи 
чуждесrранния гражданин зависят ли от определен период на пребиваване 
в сrраната или други условия? 

Да. Чл. 6 ал. 5 на Наредбата: 

,, ... .. може да се издаде разрешение за работа на членовете на семейството на чужденец 
(съпруг, съпруга, деца, живеещи в общо домакинство) с временно пребиваване на друго 
основание, ако те са пребивавали в страната най-малко 24 месеца преди датата на внасяне в 
бюрото по труда на искането за разрешение за работа." 

VслоВия на жиВот и работа 

16. Какви са разпоредбите в сrраната за отношението към чуждесrранни 
работници? По отношение на работа, жилище и образование. 
Същесrвуват ли специални закони, забраняващи дискриминацията на тези 
работници в определени обласrи? 

От Конституцията на Република България 

17. Същесrвува ли разлика в отношението към граждани на сrраната и лица, 

които не са граждани на сrраната по отношение на: 

• досrьn до образование (на всички нива)? 

• получаване на безплатни сrиnендии, заеми за образование? 

монт 

18. Има ли разлика в отношението към_ български и небьлгарски граждани по 
отношение на жилищата? (Право да притежават недвижима собсrвеносr, 
субсидии, наеми, приоритетни списъци за по-евтини жилища и др.)? 

Министерство на правосъдието 

19. Същесrвуват ли различия в отношението към български и небълrарски 
граждани по отношение на работата, възнаграждението, данъчното 
облагане, икономическите права и други условия за работа? 

Не . Чл. 22 на ЗПЧРБ постановява че, "Чужденците, които са на работа в РБ, имат правата и 
задълженията на българските граждани по трудовите правоотношения, трудовия договор, 
общественото осигуряване и социалните обезщетения, данъчното облагане, доколкото не е 
предвидено друго в международни договори, по които РБ е страна. " 

Разрешение за работа на чужденец се издава само, когато условията на труд и заплащане 
не са по-неблагоприятни от тези за съпоставимия български работник или от уговорените в 
браншовите и/или колективни трудови договори. 

Не 

20. Предвиждат ли се в националните регламенти мерки за насърчаване на 

професионалното и социално интегриране на чуждесrранните работници и 
членовете на техните семейсrва? 
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21. Съществуват ли мерки, насочени към насърчаването на завръщането им в 

родните страни? Какви са те? 

Обща забележка - тези въпроси ще бъдат предлемт на работа на бъдещите национални 
структури по въпросите на миграцията и ще намерят адекватно място в бъдещата национална 
миграционна политика. 

Незаконни чужgестранни работници 

22. Предвиждат ли националните регламенти по отношение на нелегални 

работници санкции (срещу тези, които наемат нелегални работници, тези 
които доставят нелегална работна ръка, срещу работниците, които са 

нелегално пребиваващи)? 

Моля, опишете тези санкции (административно - наказателни и финансови) 

Да. Финансови - чл. 37а от ЗПЧРБ: 

... " (1) Работодател или възложител, ползващ труда на чужденец без разрешение за работа, 
се наказва с глоба до 50 000 лв. за всяко наето лице при първо нарушение, от 50 000 до 100 
ОООлв.- при повторно нарушение и от 100 000 до 150 000 лв. за всяко следващо нарушение." 

Приоритети при назначаване на чужgестранни работници 

23. Съществуват ли двустранни и многостранни 

определят приоритетите при наемането на 

националности, при необходимост? 

споразумения, които 

лица от определени 

Моля, приложете списък на споразуменията, които са в сила. 

Не съществуват такива. 

24. Съществуват ли специфични разпоредби или споразумения с други страни, 
базирани на инстmуционални връзки, които дават приоритет на 
гражданите на тези страни за влизане в страната и работа? 

Не съществуват такива. 

Цифри 

25. Статистика за годините от 1990 до 1995 

Компетенция на националния статистически институт 

26. Брой издадени разрешителни за работа по години и националности 

Брой издадени разрешения за работа: ОБЩО 483 БР., както следва: 

1994 г . /от м. септември до 31 .декември/ - общо 114 бр.: 

по държави: САЩ - 52бр.; Югославия - 15 бр. ;Русия - 11 бр.; Великобритания - 8 бр. ; 
Гърция - 6 бр. Франция - 3; Турция - 3; Други - 16 бр. 

1995 г. /01.01. - 31 .12./ - общо 282 бр. 

по държави: САЩ - 48 бр . ; Югославия - 9 бр. ; Русия - 11 бр. ; Великобритания - 25 бр.; 
Гърция - 11 бр.; Франция - 11 бр. ; Турция - 7 бр. Италия - 14 бр.; Украйна - 23 бр.; Македония -
78 бр.; Други - 45 бр. 

1996 г. /01 .01. - 15.05./ - общо 87 бр. 

по държави: САЩ - 21 бр.; Югославия - 2 бр.; Русия - 2 бр. ; Великобритания - 12 бр.; 
Гърция - 5 бр. ;Франция - 4 бр.; Италия - 3 бр. Украйна - 12 бр.; Други - 26 бр. 

Разрешения за работа са издадени на висококвалифицирани лица - преподаватели, висш 
ръководен персонал и специалисти, трансферирани от чуждестранно юридическо лице за работа 
в регистрирано от тях в България дружество или клон, работници и специалисти на чуждестранен 



28 

работодател за монтаж на досrавени машини и съоръжения и за изпълнение на договори, 
финансирани от международни финансови инсrитуции и програми и прочие . 

Б. Социално осигуряване на чуждестранните работници 

Регламентите на Общността по отношение на социалното осигуряване на 

чуждестранните работници координират различните национални схеми в 
страните членки за социално осигуряване. Тези регламенти съдържат в своите 

приложения разпоредби, които отчитат особеностите на законодателствата на 
някои страни-членки. Те също така съдържат някои специфични разпоредби за 
определени категории, а именно - самонаетите и държавните служители. 

Регламентите гарантират превеждането на пенсиите, независимо от това в коя 

страна-членка на Общността се намира или пребивава получателя на пенсията. 

И накрая, по отношение на социалното осигуряване, е забранена всякаква 
форма на дискриминация, на основание националност (пряко или косвено). 

В този контекст се изисква да се даде отговор на следните въпроси: 

1. Съществува ли в страната отделна осигурителна система за самонаети? 

Кои осигуровки, ако има такива, не се получават от лица, осигурени по 

системи за самонаети? 

2. Съществува ли специална осигурителна система за държавни служители? 

З. Предвижда ли вашето национално законодателство възможности за по

неблагоприятно третиране на лица, които са граждани на страните -
членки на Съюза, в сравнение с българските граждани? Допуска ли се по
неблагоприятно третиране на граждани на трети страни? 

4 . Гарантира ли вашето национално законодателство превеждането, без 
каквито и да било удръжки или промени на следните обезщетения: 

• за инвалидност; 

• за старост и за бедност; 

• за трудови злополуки или професионални заболявания, 

• в случай на смърт? 

Ако това не е възможно, то какъв е съществуващия ред? 

5. Какви административни процедури вече съществуват в националната 

администрация по отношение на международното координиране на 

социалните осигуровки, например по двустранни споразумения със 

страни-членки на ЕС или с други страни - кандидатки? 

Общи бележки - Въпросите са регулирани вЧл. 14, ал. 4 от Закона за сrопанска дейносr на 
чуждесrранните лица и за закрила на чуждесrранните инвесrиции / ДВ, бр. 8 от 28.01. 92 
r./;Правилник за прилагане на дял 111 от Кодекса на труда; компетенция на Националния 
осигурителен инсrитут. 

Други законови и нормативни документи, които регулират въпросите са: 

1. Консrитуция на Република България . 

2. Кодекс на труда 

3. Закон за пребиваване на чужденците в Република България 

4. Закон за сrопанската дейносr на чуждесrранните лица и за закрила на чуждесrранните 
инвесrиции. 

5. Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в 
Република България (Обн .ДВ,бр.4/9Зr.,изм. и доп.бр.56/94 и бр.43 от 1996 r.). 
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111. СОЦИМНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Единсrвените задължителни мерки на Общносrта в обласrта на социалната 
защита са директивите, свързани с прилагането на принципа на 

равнопосrавеносr на жените и мъжете (Директиви 79/7 и 86/378) и Член 119 от 
Договора за ЕО (виж гореупоменатите раздели VI 7 и 8). Независимо от това 
същесrвува определен брой инсrрументи, които нямат задължителен характер 
като Препоръка N 92/441/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за общи критерии 
по отношение минималните средсrва и социалната помощ в сисrемите за 

социално осигуряване (OJ 1 245/1992 г. crp. 46) и Препоръка N 92/442/ЕИО на 
Съвета от 27 юли 1992 за конвергенция на целите и политиките в обласrта на 
социалното осигуряване (OJ 1245/1992г. crp. 49). Последната упомената 
Препоръка признана правото на всяка сrрана-членка сама да определи формата, 
организацията и финансирането на сисrемите им за социално осигуряване, но 
препоръчва те да следват сrратегия за nocreneннa конвергенция на политиките 

им в тази обласr, като включат определени общи цели. 

1. Как е организирано социалното осигуряване във вашата сrрана (например 

законови разпоредби, социална помощ, допълнителни сисrеми)? 

Социалното осиrуряване в Република България е уредено със следните законови 
разпоредби - Закон за пенсиите, Указ за насърчаване на раждаемостта и ~л 111 от Кодекса на 
труда от 1951 г. и правилници за тях. 

Схемите за социално осиrуряване се допълват във все по-широка степен от схемите за 
социално подпомагане и помържане на доходите на домакинствата. Всяко домакинство с доход 

под определен минимум (базов минимален доход, равен на 1800 лв. от 01.04.1996 r.), 
диференциран според възрастта на членовете му и състава му, има право на гарантирани 
месечни помощи. 

С ПМС N43 от 1995 г . е въведена допълнителна схема за социално подпомагане при 
ползване на енергия и горива за битови нужди на лица и семейства с ниски доходи, а също и за 
покриване на транспортни, телефонни, рехабилитационни и други разходи на инвалидите . 

Година 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

2. а) Какви средсrва са изразходвани за социално осигуряване от 1990 г.? 

Разходи за социално осиrуряване (пенсии и помощи) за 1990-1995 r. 

Разходи за пенсии Брутен вътрешен Относителен дял на 

и помощи продукт /БВП/ разходите към БВП- о/о 

5 552,0 45 390,0 12,23 

17 894,7 135 711,0 13,18 

26 397, 1 200 832,0 13,14 

41 223,4 298 934,0 13,79 

63 357,8 548 015,0 11,56 

92 165,9 871 396,0 10,58 

б) по какъв начин се финансират отделните сисrеми (наnр. от 
данъчните постъпления, от вноските на работодателите или от 
вноските на наемните работници)? 

Социалното осиrуряване се финансира чрез осиrурителни вноски от работодателите и от 
1.03.1996 г . с осиrурителни вноски за сметка на осиrурените лица. 

в) Какъв процент от БНП се изразходва за социално осигуряване? 

Виж данните от таблица по т. 2а. 

г) Какви са прогнозите за следващите пет години? 
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Не разполагаме с данни за прогнозите за следващите 5 години, тъй като в момента се 
подготвя макрорамката за следващите периоди. 

З. Какви връзки съществуват между начина на финансиране на социалното 
осиrуряване на населението и системата за данъчно облагане във вашата 

страна? 

Между начина на финансиране на социалното осиrуряване и сисrемата за данъчно 
облагане съществува връзка до толкова, че някои от видовете пенсии се изплащат за сметка на 
държавния бюджет, който от своя сrрана се финансира от данъци . 

4. По какъв начин се събират вноските за социално осиrуряване? Какви ме

ханизми съществуват за наблюдение на функционирането на системата, 
наnр. в частния сектор, в малките и средни предприятия и при само

наетите? 

Вноските за Държавното общесrвено осиrуряване се внасят по банков път или в брой чрез 
ДСК по сметките на държавното общесrвено осиrуряване. Внасянето на осиrурителните вноски 
се извършва чрез прехвърляне от разчетната или текущата сметка на осигурителя по сметката на 

Държавното обществено осиrуряване. 

Контролът по внасянето на осиrурителните вноски е последващ и се осъщесrвява чрез 

извършване . на финансови ревизии по приходите и разходите на фонд „Общесrвено 
осиrуряване" . За самонаетите лица контролът по провеждане на осиrуряването им е текущ. 

5. Какви връзки съществуват между организациите за социално осиrуряване 

и организациите, отговорни за събирането на данъците и вноските? 

Между Националния осиrурителен инсrитут и Главно управление на данъчната админисr

рация има споразумение за координиране дейносrта по повишаване събираемосrта на държав
ните вземания - осиrурителни вноски и данъци . Освен това се осъщесrвява съвмесrна дейносr 

при регисrрация на осиrурителите и данъчната регисrрация на физическите и юридически лица. 

6. Какъв е обхватът на осиrуряването и кои рискове покрива то (наnр. за бо
лест и майчинство; за инвалидност(в т.ч. и мерки за поддържане и повиша

ване на възможностите на инвалида за собствена ра.1работка); за старост 
(възраст); трудови злополуки и професионални заболявания; безработица; 
семейни добавки и при смърт)? Колко получатели на социални помощи е 
имало през всяка година в периода 1990-1995 за всеки риск или функция? 

Държавното общесrвено осиrуряване покрива следните осиrурителни рискове : 

- парични обезщетения и помощи при временно заrубване на трудоспособносrта, поради 
болесr, злополука, бременносr, раждане, отглеждане на малко дете, карантина, гледане на болен 
член от семейсrвото, както и добавка към трудовото възнаграждение на тру доусrроени лица с 
временно намалена трудоспособносr и бременни на по-ниско платена работа; 

- пенсия за инвалидносr, пенсия за изслужено време и crapocr и наследсrвена пенсия на 
членовете на семейсrвото в случай на смърт на лицето, което ги е издържало; 

- еднократни помощи при раждане; 

- месечни добавки за деца; 

- набавяне на необходимите ортопедични апарати, протези и други подобни . 

Година Осиrурени лица за всички Средно месечен брой Брой родени деца (при 

осиrурителни случаи деца от О-18 години еднократните помощи 

при раждане) 

1990 4 124 686 1 833 564 95 267 

1991 3 656 005 1 818 602 87 274 

1992 3 129 295 1516314 61 544 

1993 3 030 094 1 342 538 45 606 

1994 2 940 434 1 348 955 50 712 

1995 3 092 124 1 261 791 44 430 
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7. Съществуват ли специални мерки за лицата, които са в най-тежко 

положение (напр. най- възрастните, дългосрочно безработните, 
наркоманите, семейства с един родител, инвалиди)? 

Специалните мерки за лицата, които са в най-тежко положение - възрастните, 

безработните и др. се осъществяват чрез службите на социалните грижи и по линия на 
социалното подпомагане. От правото на гарантирани месечни помощи се ползват главно 

домакинства на продължително безработни лица, а също и домакинства на самотни възрастни 
хора, на лица над трудоспособна възраст без право на пенсия и някои други рискови групи. 

Правото на допълнителни помощи за ползване на енергия и горива и покупка на лекарства 
се ползва от самотни възрастни хора и други нискодоходни групи от населението. 

Със Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите се въведе 
право на месечна добавка за социална интеграция на инвалидите, диференцирана от 10о/одо 
25о/оот минималната работна заплата, чието изплащане е предвидено да започне от 1997 г . 

Със същия закон се повиши размерът на детските добавки за увредени деца, като достигна 
36 % от минималната работна заплата. 

Брой подпомагани случаи (хил.) 

вид помощи/ 1991 1992 1993 1994 1995 

година 

1.Месечни 454 627 511 362 230 
помощи 

2. Други помо- 588 941 591 556 415 
щи (допълн.) 

3. Неосигуре- 158 136 161 186 277 
ни родители 

(общо) 

Общо 1200 1704 1263 1104 923 

1. Социалното осигуряване в Република България е уредено със следните законови 
разпоредби - Закона за пенсиите, Указа за насърчаване на раждаемостта и дял III от Кодекса на 
труда от 1951 г. и правилници за тях. 

2; а) Разходи за социално осигуряване 

(пенсии и помощи) за 1990 - 1995 г. млн. лв. 

Година Разходи за пенсии и Брутен вътрешен продукт Относителен дял 

помощи (БВП) разходите към БВП-% 
1990 5 552,0 45 390,0 12,23 

1991 17 894,7 135 711,0 13,18 

1992 26 397,1 200 832,0 13,14 

1993 41 223,4 298 934,0 13,79 

1994 63 357,8 548 015,0 11,56 

1995 92165,9 871 396,0 10,58 

6) Социалното осигуряване се финансира чрез осигурителни вноски от 
работодателите и от 1./11.1996 г . с осигурителни вноски за сметка на осигурените лица. 

3. Между начина на финансиране на социалното осигуряване и системата на данъчно 
облагане не съществуват връзки. 

4. Вноските на Държавното обществено осигуряване се внасят по банков път или в брой 
чрез Държавна спестовна каса по сметките на Държавното обществено осигуряване. Внасянето 
на осигурителните вноски се извършва чрез прехвърляне от разчетната или текущата сметка на 

осигурителя по сметката на Държавното обществено осигуряване. 

на 
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Контролът по внасянето на осиrурителните вноски е последващ и се осъществява чрез 

извършване на финансови ревизии по приходите · и разходите на фонд „Обществено 
осиrуряване" . За самонаетите лица, контрола по провеждане на осиrуряването им е текущ. 

5. Между националния осиrурителен институт и Главно управление на данъчната админист

рация има споразумение за координиране дейността по повишаване събираемостта на държав
ните вземания - осиrурителни вноски и данъци. Освен това се осъществява съвместна дейност 
при регистрация на осиrурителите и данъчната администрация на физическите и юридическите 
лица. 

Държавното обществено осиrуряване покрива следните осиrурителни рискове : 

- парични обезщетения и помощи при временно заrубване на трудоспособността 
поради болест, злополука, бременност, раждане, отглеждане на малко дете, карантина, гледане 
на болен член от семейството, както и добавка към трудовото възнаграждение на трудоустроени 
лица с временно намалена трудоспособност и бременни на по-ниско платена работа; 

- пенсия за инвалидност, пенсия за изслужено време и старост и наследствена 

пенсия на членовете на семейството в случай на смърт на лицето, което ги е издържало; 

Година 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

- еднократни помощи при раждане; 

- месечни добавки за деца; 

- набавяне с необходимите ортопедични апарати, протези и др. подобни . 

ОСИГУРЕНИ ЛИUА ПО БЮДЖЕТА НА НОИ ЗА ПЕРИОДА 1990 - 1995 ГОДИНА 

Осигурени лица за всички Средномесечен брой деца от О Брой родени деца (при едно-

осигурителни случаи ДО 18 ГОДИНИ кратните помощи при раждане) 

4 124 686 1 833 564 95 267 

3 656 005 1818602 87 274 

3 129 295 1 516 314 61 544 

3 030 094 1 342 538 45 606 

2 940 434 1 348 955 50 712 

3 092 124 1 261 791 44 430 

8. Какви международни договори (напр. на МОТ, Съвета на Европа) по въп

росите на социалното осигуряване са ратифицирани и се прилагат от 
вашата страна? 

Република България към настоящия момент не е ратифицирала нито един от 
документите по социалното осиrуряване на Съвета на Европа, на Европейския съюз и на МОТ. 

9. Предвиждат ли се изменения в действащата система и на каква степен е 

тяхната подготовка? Ако е така, какви конкретни мерки се вземат за 

тяхното изпълнение? 

Предстои цялостна реформа на системата за социално осиrуряване . Първата крачка в тази 
насока е приемането на Закон за фонд „Обществено осиrуряване", с който се отделя фонда 
„Обществено осигуряване" от държавния бюджет. До края на годината ще бъдат внесени за 
обсъждане законите за осиrуровката за безработица, за пенсиите и т. н. 

IV. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Директиви 89/622/ЕИО и 90/239/ЕИО касаят поставянето на предупредителни 
етикети на пакетите цигари, както и информирането за максималното 
съдържание на никотин в цигарите. 

1. Съдържа ли вашето национално законодателство подобни разпоредби, 
съществуват ли планове да се въведат такива, кога? Ако отговорът е 

положителен, моля дайте кратко описание. 

В следните нормативни документи се съдържат изисквания за поставяне на 
предупредителни текстове върху опаковката на тютюневите изделия: 

Закон за тютюна и тютюневите изделия (обн . в ДВ бр. 101 от 1993) - чл. 30, ал. 1 т. 2 гласи 
,,Тютюневите изделия местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар на дребно, 
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при условие, че имат поставен задължителен надпис на български език „Цигари" или „Тютюневи 
изделия", ,,Тютюнопушенето е опасно за вашето здраве". 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 5 за хигиенните норми за пределно 
допустимите количества от химични и биологични замърсители в хранителните продукти (обн . в 
ДВ бр. 39 от 1984 г., последно изм. и допълн. ДВ бр. 87 от 1989 г.) - чл 6 гласи „Върху всяка кутия 
(потребителска опаковка) с цигари производителят задължително поставя надпис „Катраните 
предизвикват рак и други тежки болести. С една от тези цигари вдишвате ........ мг катран, и ...... . 
мг никотин". 

2. Съществува ли в страната друго специфично законодателство, свързано 
общественото здравеопазване, което да касае борбата с 
тютюнопушенето? Ако отговорът е положителен, моля представете кратко 

описание. 

Европейската общност е разработила програми за действие в следните 
области на общественото здравеопазване: борбата с рака, 
предотвратяването на заболяване от СПИ Н и други заразни болести, както 
и насърчаване на здравеопазването, информираност, обучение и 
подготовка. 

Закон за народното здраве глава 8 „БОРБА ПРОТИВ МКОХОЛИЗМА, 
НАРКОМАНИИТЕ И ТЮТЮНОПVШЕНЕТО" и Наредба N 2 на Мз за санитарните изисквания 
относно тютюнопушенето. И в двата документа се тратират основно въпроси за забрана 
продажба, реклама и пушуну на определени места. 

З. Считат ли се гореизброените области за приоритетни в страната ви и 
защо? 

Ако отговорът е положителен опишете накратко как се прилагат вашите 

програми в тези области 

Борбата с рака, профилактиката на заболяванията от СПИН и други заразни и незаразни 
болести, както и насърчаването на здравната просвета и здравословния начин на живот, 
обучението и подготовката на кадри са приоритетни области за Министерството на 
здравеопазването. 

Програма за профилактика на СПИН и полово предавани болести, 
промоция на сексуално и репродуктивно здраве през 1995 г. 

Министерството на здравеопазването на Република България, отчитайки факта, че HIV / 
AIDS пандемията представлява голям здравен и социален проблем за нацията е разработило за 
периода 1990 - 1995 с помощта и съдействието на СЗО две програми за профилактика и контрол 
на СПИН: 

1. Краткосрочна програма за профилактика и контрол на СПИН за периода 1990-1991 г . 
2. Средносрочна програма за профилактика и контрол на СПИН за периода 1992-1995 г. 
В момента в изпълнение на Постановление N 61 на Министерския съвет от 26 март 1996 

г. се разработва и предстои разглеждането на обща Национална програма за профилактика и 
контрол на СПИН и полово предавани болести, която ще бъде съгласувана и подпомагана от 
UNAIDS. 

Цели на програмата 

1. Повишаване на знанията по отоношение на рисковото полово поведение . 
2. Промяна на отношенията и нагласите към безопасно полово поведение 
3. Промяна в поведението по посока утвърждаване на · здравословен поведенчески 

избор и отговорно полово поведение . 
4. Повишаване на професионалните знания, умения и компетентност на специалисти и 

доброволци за работа по профилактика на СПИН и ППБ 
5. Създаване на подкрепяща социална среда, включване на представители на средствата 

за масова информация като партньори в процеса на широко обществено ангажиране с 
проблемите на профилактиката на СПИН и сексуално здраве . 

6. Намаляване на враждебността и създаване на подкрепяща и толерантна среда към 
носителите на вируса на СПИН и техните близки . 

7. Разработване и прилагане на проекти за промоция на здраве сред младите 
8. Разработване и прилагане на общински базирани проекти за профилактика на СПИН 

и ППБ и промоция на сексуално здраве. 

9. Проучване на нуждите и възможностите за разработване и прилагане на проекти за 
профилактика на СПИН и ППБ и промоция на сексуално здраве сред ромската общност. 



34 

1 О. Разработване на специфични здравно-образователни материали. Разработване на 
ръководство за обуче~--1Ие на обучители по модулите на СЗО за промоция на здраве. 

11 . Изследване на знанията, нагласите и поведенията по отношение на СПИН, ППБ и 
сексуално здраве на определени целеви групи . 

12. Оценка на ефективността на използваните подходи . 

Дейности 

1. Национални АНТИСПИН кампании 
1.1 . Организация и провеждане на Камапания за профилактика на СПИН и ППБ, посветена на 14 
февруари - Деня на влюбените под мотото „В любовта, в сиrурноа за всеки" 
Време на провеждане : 1 - 14 февруари 1996 r. 
1.2. Провеждане на Национална лятна АНТИСПИН Кампания „Ваканция без риск" и второ 
поредно учааие в международната кампания „Европа срещу СПИН-Летящ кондом 96". 
Време на провеждане: 22 юни - 30 септември 1996 r. 

2. Общински базирани проекти 
2.1 . Общински базиран проект за профилактика на СПИН в района на град Габрово -
осъществяване на втори етап на проекта /1996-1997 r./ 

3. Разработване на двуаранни бълrаро-италиански проекти за профилактика на 
ХИВ/СПИН и ППБ сред пътуващи младежи, туриаи и имигранти и в условията на училищната 
среда - Италиански колеж-Горна баня . 

4. Vчааие в обучителни курсове на Центъра за повишаване на компетентността на 
специалиаи от ХЕИ , СМП и лекари за работа по промоция на здраве . 

5. Провеждане на изследвания на знанията, нагласите и поведенията по отношение на 

СПИН, ППБ и сексуално здраве . 

6. Vчааие в проекта на СЗО-Обединени градове срещу СПИН - учааие в работните 
срещи и в работата на работните rрупи : -по проблемите на младежите, на малцинавата, на ХИВ
позитивните хора. 

7. Работа с ромската общноа - проект за профилактика на СПИН и ППБ . 
8. Vчааие в работен екип Здравно образование за младежка на локално ниво в 

училищната среда /1996-1997 r./ 
9. Сиаемна работа с масмедиите за повишаване ефективността в работата им по 

проблемите на ХИВ/СПИН. 
10. Работа с неправителавени организации по профилактика на ХИВ/СПИН . 

4. По кои други области на общественото здравеопазване във вашата страна 

са разработени приоритетни програми и защо? 

НАЦИОНМНА ИНЕРВЕНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ХРОНИЧНИТЕ 

НЕИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ /СИНДИ/ 
СИ НДИ е международна програма за интегрирана профилактика на най-чеаите 

хронични неинфекциозни болеаи, развивакща се- под еrидаа на СЗО-ЕРБ. България учаава в 
програмата от 1985 r. с демонарационна зона от четири бивши окръга. 
Стратегическата цел на програмата е да подобри здравето на населението в зоната . чрез 
намаляване на смъртността, заболяемостта и последствията за здравето от хроничните 
неинфекциозни болеаи. 

Основна цел е намаляване нивото на факторите на риска за възникване на хроничните 
неинфекциозни болеаи . 

Програмата има и редица практически цели свързани с подхода към профилактиката на 
тези болеаи, дейността на здравната служба и общеавото в тази насока, оценка на 

Групи заболявания обект на програмата са: болеаите на органите на 
кръвообращението, злокачеавените новообразувания, травмите, хроничните болеаи на 
дихателната сиаема, сексуалнопреносимите болеаи и др. 

Области на интервенция: /а/ поведенческите фактори на риска за възникване на 
хроничните болеаи обект на програмата, б/биолоrичните фактори на риска свързани с 
хроничните болеаи : /в/ психосоциални фактори: /r/ фактори на околната среда др. 

Програмата използва високорисков, полулационен и смесен подход за контрол на фр. 
През първите години дейноаите по програмата са ориентирани към изясняване на 

нивото на факторите на риска за възникване · на хроничните болеаи, разработка на 
интервенционни мерки и подготовка на кадри. Проведено е скрининrово изследване на 71000 
души, данните са анализирани през 1988 r. и предоаавени на медицинската служба. Средава за 
интервенционни дейноаи обаче не са предоаавени. Настъпилите промени през 1989 r. 
довеждат да прекратяване на дейноаите по програмата, голяма чаа от данните е изгубена. През 
1994 r. с решение на МЗ започва поаепенно реактивиране на програмата по райони /на този 
етап В.Търново и Ловеч/. Разработени са анализи за здравето на населението, формирани са 
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локални коалиции за здраве, мобилизирана е общносrrа за дейности по програмата, провеждат 
се редица кампании, мероприятия свързани с факторите на риска за здравето, привлечени са 
медиите за промоциране на здраве , обучават се професионалистите за профилактични дейности. 
Разработен е документ с конкретни цели и задачи, които ще се монират във времето по 
определени показатели. Подготвя се разкриването на кабинети за консулиране на населението в 
умения за контрол на факторите на риска за здравето . Работи се за създаване на среда 
благоприятстваща здравето . 

Най-голямата трудност са финансовите средства, които за програма с такива цели и 
задачи са минимални, те ограничават силно редица мероприятия, на такива са възможностите на 

страната в момента. 

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ОТ VЧИЛИЩА,VВЪРЖДАВАЩИ ЗДРАВЕ" /EMVVЗ/ 
ПРОЕКТ „НАЦИОНМНА МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА, УТВЪРЖДАВАЩИ ЗДРАВЕ" /HMVVЗ/ 

Проектът „Европейска мрежа от училища, утвърждаващи здраве" е съвместна 
инициатива на Световната здравна организация, Съвета на Европа и Комисията на Европейската 

общност. Той беше стартиран през 1992 г. и като краен резултат се очаква създаването на около 
50 национални мрежи от училища, обхващащи всички европейски страни. 

България се включи официално в Европейската мрежа от м .април 1993 г. с 1 О училища, 
като пое задължението да създаде своя национална мрежа от училища, утвърждаващи здраве . 

Целта на проекта е чрез системни здравно образование и възпитание на децата и 
учениците да подпомогне утвърждаването на здравословен начин на живот на цялата училищна 

общност, в условията на подкрепяща здравето среда и при създадени възможности за 
информиран избор. 

Основните задачи са свързани с провеждането на последователна и сгласувана 

междуведомствена политика за утвърждаване на здравословен начин на живот, подпомагане 

въвеждането в учебния процес на програми за здравно образование и възпитание на децата и 
учениците и създаване на модели за утвърждаване на здраве в училищата и детските градини. 

Сега в Националната мрежа участвуват 97 училища, и 35 детски градини с над 70 000 
ученици и над 3 000 учители от 63 общини /близо 1/4 от всички общини/. 

В подкрепа на проекта „ЕМУ\/3" и „НМУ\/3 " е и друг съвместен проект със Службата за 
здравно възпитание- Англия и Програма „ФАР" - Здравно образование на младежта в 
България". 

Неговата цел е формиране и развитие на умения, обучаване на кадри и оказване на 
техническа подкрепа за осъществяване на ефективна здравна промоция сред българската 
младеж. 

Основните му задачи са да подпомогне методически разработването и приложението 
на ефективни програми за здравна промоция в училищата във възрастовата група от 6 до 18 
години, както и да осигури възможности за разширяване на Национална мрежа от училища 

утвърждаващи здраве . 

Целеви групи на този проект са : 
- училищни координатори . 
- учители 
-ученици 

- общности и институции, свързани с училищата 
Работата по проекта е все още в организационен период. Предвижда се да бъде 

стартиран в средата на м.юни 1996 г. 

ПРОГРАМА ЗА ПРОФИМКТИКА НА САМОУБИЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ 

1. Цел: Намаляване честотата на опиите за самоубийство и на смъртносrrа от самоубийства в 
България . 

2. През 1995 г. са извършени следните дейности: 

1. Създадена е и в момента се внедрява адекватна база данни за самоубийствата и 
опиите за самоубийство, 

2. Разработени са проекти за суицидопревенция на общинско ниво в общините София
град, Елин Пелин, Бургас и Добрич, 

3. Координиране на дейностие на национално и регионално ниво на участващите 

инситуции за изпълнение на субпрограмите: 
а) Парньори на национално ниво: Национален ценър по здравна информация 

Национален ценър по наркомании, Ценър по психопрофилактика към МО, Съвет за 
криминалогически изследвания към Главна прокуратура 

б) Партньори на регионално ниво: Столична голяма община, Център за психично 
здраве, НИСП „Пирогов", Център за Бърза медицинска помощ, Център за психично здраве
Бургас, ХЕИ-Бургас, Регионален ценър по здравеопазване-Бургас, Общинско ръководство на 
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община Елин Пелин, Районна болница Ел.Пелин, Общинско ръководство · Добрич, Център за 
психично здраве-Добрич, Регионален център по здравеопазване-Добрич (Подписани 
споразумения) 

4. Прилагат се интервенционни дейности по вторична профилактика 
5. Работа с масмедии (телевизия, радио и периодичен печат) 
6. Обучителна дейност по суицидопревенция сред студенти по медицина и психология 

3. Предстои през 1996 г. 
1. Разширяване на Програмата с включване на нови общини 
2. Помържане на базата данни за мониоринг и оценка 

необходими средства 
60 000 лв 
105 000 лв 

3. Разработване на субпроекти за първична и третична профилактика 
(програми за психо-социално въздействие и адаптация и за работа със семейството и близкото 
обкръжение) 70 000 лв. 
4. Изработване на здравно-образоваелни модули, за постигане на психическа стабилност и 
изграждане на социални умения за: 

- населението 
- специалисти, имащи контакт със суициданти (медицински персонал, психолози, 

социолози, педагози) 

- масмедии 65 000 лв . 

5. Медицинската неприкосновеност на личността е основен проблеми, който 
интересува Европейската общност. На основата на доклада, подготвен от 
Комисията (СОМ.(94)652 final) моля, дайте кратка информация за 
положението в страната. 

Допусната е грешка в превода: Текстът на английски е „Blood safety and self-sufficiency are of 
major concern .. ... ", т.е . става дума за сигурност, безопасност на кръвта и самозадоволяване с кръв 
на България . Следва да се даде друг отговор. 

Въпросите, касаещи медицинската неприкосновеност на личността са разгледани в 

Конституцията на Република България и Закона за народното здраве . 

КоНСТИJ)'ЦИЯ на Република България 
чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най

тежко престъпление . 

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без 
неговото доброволно писмено съгласие . 

чл. 30. (1) Всеки има право на личва свобода и неприкосновеност 

Закон за народното здраве 

чл. 31 (2) При оказване на медицинска помощ се прилагат методи и средства, които са утвърдени 
от медицинската наука и практика 

(3) Методи за профилактика, диагностика и лечение, както и лекарствени средства, 
ненамерили още всеобщо приложение, могат да се използват само в интерес на болния по ред, 
определен от Министерството на здравеопазването. 

(4) Методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна в съзнанието на 
човека, като хипнози и упоявания, могат да се прилагат само в надлежно обзаведени здравни 
заведения от специално подготвени лица. 

(5) За прилагане на методите по алинеи 3 и 4 се взема предварително съгласието на 
лицата, върху които ще се прилагат, а ако те са недееспособни - съгласието на техните законни 
представители или попечители. 

чл.32 . Хирургически операции и сложни диагностични методи се извършват със съгласие на 

болните, а ако те са недееспособни - със съгласие на техните законни представители или 
попечители. Без такова съгласие лекарите могат да извършват хирургически операции и да 
прилагат сложни диагностични методи, когато е невъзможно то да се получи своевременно, а 

неизвършването им застрашава живота на болния. 

чл.91. (1) Медицинските работници са длъжни да пазят в тайна фактите, свързани със 
здравословното състояние на болните, начина на заразяването и други обстоятелства, за които 
болният или близките му имат интерес да не се разгласяват, освен ако със закон е разрешено да 
се съобщават на някои държавни органи. 

6. Европейската комисия издава доклади за състоянието на 

здравеопазването в Европейската общност; на основата на Доклада за 
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1995г. (СОМ.(95)357 final) моля представете информация за сравнение за 
състоянието на здравеопазването във вашата страна. 

7. Опишете накратко актуалните реформи, в т.ч. и графици, по отношение 
финансирането и достъпа до системата за здравеопазване. 
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8. Какви са настоящите ви разходи за здравеопазване (като част от БНП) и каква е структурата на тези разходи? 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАЕЛИ - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1992-1996 

N ПОКАЗАТЕЛИ 1992 1993 1994 1995 1996 Проект 

% към % към 
ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ ЗАКОН за очакв. млн . лв . ЗДБ очакв. изпъл 

ДБ изпълн . н . 

1995 1996 
1. Брутен вътрешен 

продукт (млн.лв.т.цени) 201 000 298 900 543 500 836 700 877 863 1 112 096 132.91 % 126 % 
дефлатор 59.6 52 .5 79 .3 45.0 23 
реален ръсr -7 .3 -2.4 1.4 2.0 3.0 

2. Общодържавни разходи 92 404 150 234 249 930 390 110 380 515 474 485 121 .62 124 
% от БВП 46 % 50.3 % 45.0 % 43.З % 42.7 % 

3. Дефицит 10 377.7 32 536.9 30 152.5 43 156.7 55 387.8 
% от БВП 5.55 % 4.92 % 4.98 % 

4. Общо разходи за 

здравеопазване 10 663 .5 14 397 .2 21 279 .6 34 281.6 32 559.2 44 394.2 129.52 % 136 
(млн . лв. текущи цени) 

% от БВП 5.31 4.82 3.92 4.10 3.71 3.99 
% от общодърж. разходи 11.54 9.58 8.51 8.79 8.56 9.35 

4.1 Текущи разходи 10 179.8 13 846.5 20 476 .2 33 086.З 31 514.8 42 873.1 129.58 % 136 
(млн . лева) в т.ч.: 

4.1.1 . Храна 689.6 818.8 1 211 .1 2 241 .9 2 083.3 2 476.2 110.49 % 118 
4.1.2. Медикаменти 2 089.6 2217.1 3 755.7 5 726.1 6 296.6 8 110 141 .63 % 128 
4.1.3 . Други 7400.6 10 810.6 15 509.4 25 118.3 23 134.9 32 278 128.54 % 139 

4.2. Дълготрайни активи 483.7 550.7 803.4 1 195.3 1 044.4 1 530.1 127.72 % 146 



9. Съществуват ли изисквания за профилактични прегледи? Ако е така, моля 

дайте кратко описание. 

1 О. Опишете действащите програми за имунизации и техния обхват. 

NA TIONAL IMMUNIZA TION PROGRAMME 

The country has got а longstanding immunization programme which has been evaluated Ьу 
WHO-EURO as one of the best in the European region. The sustainment of high immunization 
coverage prevents the occurrence of epidemic outbreaks from vaccine preventaЬle diseases. ln 
accordance with Т arget 5 of WHO Strategy Health for all towards the year 2000, the country has set 
elimination goals for diphtheria, poliomyelitis, and congenital rubella. МОН plans to set an elimination 
goal for measles, mumps and rubella through introduction of re-immunization with the vaccine MMR 
for the 12 years old. 

Elimination goal was set for Viral hepatitis В (VHB) too. VHB is one of the major 
communicaЫe diseases proЬlems in Bulgaria and the disease is an object of not only the immunization 
programme but of а specifically designed Programme for Prevention and Control of Viral Hepatitis. 
The elimination goal was set in 1991 and it states : ,,Elimination toward the year 2020". The main 
elimination approach is the creation of immune generations. Universal infants immunization was 
introduced in 1991 and immunization / reimmunization of teenagers is planned for the near future 
depending on availaЬility of funds. health care workers have been immunized free of charge since 
1991. 

11. Как е регулирана продажбата на алкохолни напитки в страната? 

Не е отговорено. 

12. Представете всякаква допълнителна информация, в обобщен вид, относно 
вашата система за обществено здравеопазване, която е подходяща за 

оценка на съотношението между извършващите се у вас реформи и 
действията на Общността в областта на общественото здравеопазване. 

СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
Световната здравна организация е едно от специализираните организации на ООН. 

Учредена е на 7 април 1948 r. Република България членува в тази организация от 9 юни 1948 r. В 
рамките на СЗО действуват 6 регионални организации : за Африка, Америка, Югоизточна Азия, 
Европа, Източното Средиземноморие и Западното крайбрежие на Тихия океан. Те се ръководят 
от регионални директори и отговарят за изпълнението на програмите на организацията в 

сътрудничество с правителствата на страните-членки от региона. 

След приемането на глобалната и регионална (за Европа) стратегии за достигане на 
здраве за всички до 2000-та година европейското регионално бюро преминава към нова форма 
на сътрудничество, чиято основна цел е по-гъвкава политика при решаване на проблемите в 
европейски и национален мащаб. Тази нова форма е средно-срочната програма за 
сътрудничество между Евробюрото и страната-членка, с двугодишен срок на изпълнение. 

България започва да сътрудничи на базата на такива средно-срочни програми от 1986 г. В 
тези програми се включват приоритетни както за нашата. страна, така и за целия европейски 

регион задачи. В последната средно-срочна програма за периода 1996 - 97 r. са залегнали задачи 
в следните приоритетни области за нашата страна в разработване и внедряване на национална 
здравна стратегия, интегрирана програма за профилактика на заболяванията и промоция на 
здравето, околна среда и здраве, лекарствена политика и законодателство. 

Тези задачи са залегнали и в разработената през 1995 година съвместно със СЗО На
ционална здравна стратегия „Здраве за България", която бе приета чрез гласуване от парламента. 

Приложение : Национални програми на Министерството на здравеопазването, 

разработвани съвместно със Световната здравна организация. 

Национални програми в областта на здравеопазаването, 
разработвани съвместно със СЗО 

1. Програма за профилактика на СПИН и полово предаване болести, промоция на сексулно и 
репродуктивно здраве през 1995. 

2. Национална интервенционна програма за профилактика на хроничните неинфекциозни 
заболявания (СИНДИ) 
3. Проект „Европейска мрежа от училища, утвърждаващи здраве" (EMVVЗ) 

Проект „Национална мрежа от училища, утвърждаващи здраве" (HMVVЗ) 
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4. Програма „Околна среда и здраве" 
5. Национална имунизационна програма 
6. Национална програма за профилактика и контрол на йомефицитните заболявания и 
нарушения 

7. ,, Промоция на здравето в болниците" (образователна програма за пациентите и персонала в 
болниците) 

СЪВЕТА НА ЕВРОПА 

Програмата за сътрудничество между Република България и Съвета на Европа от 1991 
година досега обхваща следните по-важни облаои : 

Организация и управление на здравеопазването 

1 . Учаоие в редовните летни и есенни сесии на Европейския комитет по здравеопазване 
(СDSР)-

Приоритетите в работата на Европейския комитет по здравеопазване през този период 
са свързани с : 

* Зg.раВна политика за утВьржgаВане на зg.раВооюВен начин на жиВот 
Проект за мрежа от училища, утвърждаващи здраве (съвмеоно със СЗО и Комисията на 

Европейския съюз). 

Все по-голямо значение в световен мащаб се отдава на възпитаването на положително 
отношение към здравословния начин на живот и провеждането на политика на утвърждаване на 

всичко, което укрепва здравето и допринася за отораняване на всички вредни въздействия като 

тютюнопушене, алкохолизъм, приорасrяване към употребата на лекарствени средова, липсата 
на досотатъчно движение и спорт, и пр. Правилната политика в тази облао неминуемо води до 
намаляване на заболеваемостта от т. нар . социарно значими заболявания, а оттам до намаляване 
на средовата и разходите за лечение . Ето защо Европейският съюз, СЗО и Съветът на Европа са 
предприели осъщеовяването на голям проект, който първоначално обхващаше само 1 О орани в 
Западна Европа, в които утвърждаването на здравословен начин на живот е включено като 

неразделна чао в учебната програма по всеки предмет. Сега в „Националната мрежа от 
училища, утвърждаващи здраве" учаоват 97 училища, 65 детски градини с над 70 000 ученици и 
над 3000 учители от 63 общини (близо 1/4 от всички общини). Предеварителените резулутати 
покацзават, че новите програми се възприемат с ентусиазъм от учениците, но е необходимо 
извършването на огромна подготвителна работа за подготовката на специалиои, които от своя 
орана да обучават учителите. Необходим е също така опит при разработването на самите 
програми. За тази цел Съветът на Европа организира курсове, летни школи за специализация на 

преподаватели, които впоследсrвие ще мултиплицират тези знания и опит. Необходимо е също 
изграждането на съответна инфраоруктура, материална база,' компютри и копирна техника, 
както и средова за провеждане на мероприятията в ораната. 

* Организация на меgицинското обслужВане 
- организационни аспекти на сътрудничеството по трансплантация на органи; 
- организация на хемотрансфузологията; 
- осигуряване на качеовото на медицинските грижи; 
- организация на кръвопреливните центрове; 
- осигуряване на качеовото на кръвта и кръвните продукти; 
- проблеми на медицинската етика - правата на пациента; 
- програма за координирани медицински изследевания; 
- оценка на организацията на сеоринските грижи; 
- равенство и ефективиноо в здравеопазването - осигуряване на равен достъп и качеово на 

здравното обслужване; 
- организация на здравеопазването за лицата, въдворени с мярка за неотклонение по решение на 

държавен орган; 

- здравни проблеми на семействата съ самотен родител; 
- организация на здравеопазването за оарите хора, живеещи в инсrитуции; 
- информационни сисrеми в болниците; 
- профилактика на инфектирането със СПИН; 
- програми за координирани медицински изследвания 

* Обучение на зg.раВни каg.ри 

- проект за обучение на медицинските сеори 
- оипендии 

2. Среща на висши служители за подготовка на 5-тата Конференция на европейските 
миниори на здравеопазването 7 -8 ноември 1996 година, Варшава. 
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Група за сътрудничество в борбата срещу злоупотребата и незаконния трафик на 
наркотици към Съвета на Европа ГРУПА „ПОМП ИД У" 
С Решение N 65 на МС от 10 февруари 1995 r. България се присъедини официално към 

Групата „Помпиду" на Съвета на Европа. Съгласно т. 2 от Решението за Национален 

кореспондент на групата „Помпиду" бе определен проф . д-р Петко V3YH0B - първи зам. 
миниоър на здравеопазаването . 

България взе участие в 35-то заседание на постоянните кореспонденти, което се състоя 

от 19 до 21 юни 1995 година в Страсбург. На заседанието бяха обсъдени някои аспекти на 
законодателството, свързано с предотвратяване на незаконния трафик на наркотици, както и 
доклада на експертната група по епидемиология и проблемите на злоупотребата с наркотици 
сред подрастващите и малцинствените групи. 

Участие в заседанието на експертната група по епидемиология по проблемите на 
наркоманиите, Страсбург 

Участие в работна среща на националните координатори по проекта „Мрежа от градове, 
работещи по проблемите на наркоманиите", организирана от групата „Помпиду", 5-7 юли 1995 
година, Лондон. 

Участие в заседание на групата 11 Помпиду" по проблема с речното корабоплаване и 
търговията с наркотици, 16-17 октомври, Страсбург. 

Участие в работната група по прекурсорите на групата „Помпиду", 18-20 октомври 1995, 
Страсбург. 

Участие в заседание на работната група по планиране на политиката към наркоманиите, 
23-25 октомври 1995, Страсбург. 

Участие в съвещанието на постоянните кореспонденти на групата „Помпиду", 18-24 
ноември 1995, Страсбург. 

Европейска фармакопея 
Представители на Националния институт по лекарствените средства към Министерството 

на здравеопазването взеха участие в заседанията на комитета и работните групи по изработване 
на Конвенцията за европейска фармакопея (утвърдена през 1964 и допълнена през 1989 година). 

По 178 РМС бе финансирано участието на 1 български представител в международната 
фармакопейна конференция по проблемите на хармонизация на теста за стерилност и 
ефективност на консервантите . 

Участието на България в останалите мероприятия се финансира от Програмата ФАР -
преструктуриране на фармацевтичния сектор. 

Участие в работата на експертните комитети по трансфузология и 
хематология 

България активно участва в работата по изработване на европейски стандарти за 
процедурите и изискванията в трансфузологията и имунохематологията. По-съществените 
проблеми, обсъдени и разработени от експертите на Комитета бяха : 

а) европейска политика - етични, правни и организационни аспекти 

- отговорност на здравните власти относно хемотрансфузиите : разработоване на 
правила за мерки за предпазване на персонала от трансмисивни инфекции, за 
цялостна докуменетация по кръводаряването, преработката на кръвта и 
употребата на кръв и кръвни продукти; 
- препоръки за защита на здравето на донора и пациента; 
- проект за правила за подготовка, употреба и качествен контрол на кръвните 
продукти; 

- разгледан е проект към Споразумение N 26 относно размяната на лечебни 
субстанции от човешки произход. 

б) Особено полезна от практическа гледна точка бе паневропейската конференция по 
трансфузионна хематология, която изцяло бе насочена към анализа на състоянието и перс
пективите за развитие на снабдяването с кръв и кръвни продукти в Централна и Източна Европа. 

Участитето на България в работата на експертния комитет по трансфузология и 
хематология е много полезно, тъй като дава възможност за пренасяне на европейския опит при 

осъществяването на един от проектите по линия на Световната банка за преструктуриране на 
мрежата от кръвопреливни центрове в България. 

Конвенции 

1 . Управителен комитет по биоетика към Съвета на Европа 
1. Представител на Министерството на здравеопазването редовно участва във всички 

заседания на Управителния комитет по биоетика 
Управителният комитет по биоетика има мандат от Съвета на Министрите да изработи 

Проект за Конвенция за защита на човешките права и достойнството на човешкото същество в 
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биологията и медицината. Предоавител на МЗ учаава вън всички проведени досега заседания 
на Комитета, в дебатите по отделните текоове на Конвенцията и обяснителния протокол към нея. 
Той се включи в обсъждането на някои от основните принципи на Конвенцията като приоритета 
на интереса на личността пред този на науката, изискването за информирано и свободно дадено 
съгласие за изследване и лечение, изискването за професионални оандарти за медицинската тай
на и досrьп до информация, за използване на чаои от човешкото тяло, регулирането на правата 
на ембриона и човешкия геном, правата на психично болните. Българското законодателаво не 
оои в явно противоречие с Проекта за Конвенция, но е необходимо последващо 
хармонизиране с нея за попълване на някои празноти и уеднаквяване на принципите. 

2. България все още не е орана по нито една конвенция в областта на здравеопазването. 
В момента Миниоеравото на здравеопазването започва вътрешни консултации и съгласуване 
със съответните ведомова за присъединяването на България към следните конвенции на Съвета 

на Европа: 

* (33) Споразумение върху временния внос и освобождаването от мита за медицинско, 
хирурrично и лабораторно оборудване, отдадено под наем на болници и други здравни 
иноитуции за целите на лечението и диагнооиката 

* (50) Конвенция за изработване на Европейската фармакопея 
* (59) Европейско споразумение за подготовката и обучението на медицински сеори 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ПРОГРАМИ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬЮЗ 

1. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ПРОГРАМАТА ФАР 

1. Спешна медицинска помощ 
Цели: а) Да се намали смьртнооа сред населението чрез преоруктуриране на мрежата от 
центрове за оказване на спешна помощ, 

6) Обучение на медицински и параммедицински персонал за звената по спешна 
помощ. 

2. Обща медицина 
Цели: 

а) Подобряване на първичната медицинска помощ 
6) Изработване на учебни програми за General Practitioners 
в) Обучение на 1200 лекари по специалнооа Обща медицина 

3. Болничен мениджмънт 
Цели: 

а) Повишаване на управленческата компетентноо на болничните мениджъри 
б) Обмяна на опит и управленчески технологии в здравеопазването със ораните от 

Европейския съюз 

4. Обществено здравеопазване 
Цели: а) Въвеждане на слемипломно обучение на експерти по общеовено здравеопазване 

5. Изграждане на система за здравно осигуряване 
Цели: 

а) Да се подобри финансовото управление на здравната сиоема с цел да се осигури: 
- висока производителноо и ефективноо при предооавянето на здравните услуги, 
- ефективноо на разпределението на ресурсите, 
- ефективно управление на всички равнища на здравното обслужване 

6. Политика на обучение на персонала 
Цели: 

а) Програмата цели да се запознаят компетентните органи, оrоварящи за 
професионалната подгоовка в областта на здравеопазването с цел да се създадат условия за 
преоруктуриране на образованието в бъдеще . 

7. Обучение на администратори в обласrта на здравеопазването 
Цели: 

а) Подпомагане на процеса на разработване на здравна политика и нейното приложение 



44 

6) Подпомагане на процеса на определяне на опциите и ограниченията при 
организирането, финансирането и администрирането на здравния сектор на всички ранища -
национално, регионално, локално и болнично. 

в) Изработване на стратегия за вземане на решения на всички равнища 

8. Преструктуриране на фармацевтичния сектор 
Цели: 

а) Изграждане на нова система за контрол и инспекция 

6) Развитие на функциите на Националния институт по лекарствените средства 

9. Въвеждане на практика по специалността „Обща медицина" 
Цели: 

а) Подобряване на образователните програми по специалността „Обща медицина" 
б) Въвеждане на законодателна рамка за частна практика по обща медицина 
в) Въвеждане на система за непрекъсната квалификация на практикуващите лекари 

1 О. Програма за обучение на медицински сестри 
Цели: 

а) Създаване на факултет за обучение на мениджъски и надзорен персонал за 
парамедицинските професии - висше сестринско образование 

6) Законодателно урегулиране на новите функции на висшия парамедицински персонал 

11. Семейно планиране 
Цели: 

а) Създаване на структура, която да гарантира ефективното прилагане на програмата за 
Семейно планиране 

6) Подобряване на качеството и обхвата на програмата за Семейно планиране 
в) Въвеждане на семейното планиране в програмите за обучение на студенти по 

медицина, акушерки и медицински сестри, както и обучение на практикуващи лекари и 
парамедицински кадри от здравните центрове . 

г) Създаване на система за информация 

12. Професионална медицина 
Цели: 

а) Изработване на законодателна рамка за здравословни условия и безопасност на 
работното място, за професионалните заболявания и обезщетения при трудови злополуки 

6) Създаване на съвременни центрове по професионална медицина и ехническа 
безопасност в предприятията 

в) Запознаване на медицинския и инженерния персонал с проблемите на 
професионалната медицина, както и обучение на персонал за центровете по техническа 
безопасност 

13. Създаване на законодателна рамка за частната медицинска практика 
Цели: 

а) Създаване на законодателна рамка за частната медицинска практика в България и 

нейното взаимодействие с обществения сектор в здравеопазването 
6) Подготовка и разкриване на възможности за установяване на частно практикуващи 

лекари 

14. Мениджмънт и резерв 
Цели: 

а) Подготовка на кадри за управление на проекти в областта на здравеопазването 

ПРОГРАМА ФАР 

ПРОЕКТ „СЕМЕЙНО ПМНИРАНЕ" 
Проектът „Семейно планиране" е утвърден като приоритетен в рамките на планираната 

помощ на Европейския съюз по Програма ФАР за преструктуриране на здравеопазването. 

Стратегическата цел на проекта е поставяне на основите на националната политика в 
областта на семейното планиране . 

Основната цел на проекта е осигуряване на възможности на населението да прави 
информиран избор по посока на здравословно сексуално и репродуктивно поведение с оглед 
намаляване честотата на абортите по желание. 

Основните задачи са насочени към : 
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- постигане на ефективно сьтрудничество между държавните и неправителствени 
институции за гарантиране на устойчиво и ефективно предоставяне на услугите по семейно 
планиране; 

- осъвременяване на подготовката на студентите по медицина, акушерство и сестринство 
и повишаване професионалната компетентност на медицинския персонал; 

- разширяване и укрепване на мрежата от служби и повишаване качеството на дейността 
им по задоволяване на потребностите на населението от здравно-консултативните и 
информационно-образователни услуги: 

- създаване на подходяща система за информиране на населението; 
- създаване на система за мониторинг на дейностите .. 
В изпълнението на задачите се създава мрежа от информационни центрове по семейно 

планиране към неправителствени организации; разработват се основните насоки на програмите 
за обучение по семейно планиране на студентите по медицина, акушерство и сестринство и за 
слемипломна квалификация; провеждат се семинари за повишаване квалификацията на мед. 
специалисти; разработва се стратегия за включване на мае медиите в изпълнение на проекта и 

др. 

НАЦИОНМНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИМКТИКА И КОНТРОЛ НА 

ЙОМЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ 

Стратегическата цел на програмата е ликвидиране до 2000 г. като медика-социален 

проблем на йомефицитните заболявания и нарушения . 
Основните задачи на програмите са насочени към провеждане на : адекватна и 

системна йодна профилактика на населението с йодирана готварска сол и допълнителна с 
йодсъдържащи препарати на рисковите групи в ендемичните райони; текущ системен контрол 

върху качеството на йодираната готварска сол; мониторинг на динамиката на йомефицитните 
заболявания и нарушения . 

В изпълнение на програмата с ПМС е въведена : всеобща профилактика на населението с 
йодирана готварска сол и допълнителна с йодсъдържащи препарати на рисковите групи; 

търговска политика за стимулиране вноса на йодирана готварска сол; система за контрол на 

йодното съдържание в готварската сол. 




