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ОТНОСНО:    ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ НА МТСП ПО ВРЕМЕ 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС. РАБОТНА ПРОГРАМА НА 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

  

УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

 Българска търговско-промишлена палата (БТПП) оценява в 

положителна насока подновяване дейността на Националния съвет за 

тристранно сътрудничество (НСТС). 

 

Представяме Ви позицията на БТПП по въпросите от дневния ред: 
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1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ НА МТСП ПО ВРЕМЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС  

 

БТПП изразява своята принципна подкрепа за изложените от МТСП 

приоритети. От своя страна представяме и нашите предложения за 

приоритети на пазара на труда, които като цяло са в една насока с тези на 

МТСП:  

 

1. Балансирано развит единен европейски пазар на труда чрез: 

 

 Стимулиране на транснационалната трудова мобилност за 

преодоляване на дисбалансите в търсенето и предлагането на 

работна сила с определена квалификация в ЕС като цяло; 

 

 Прецизиране на системите за подпомагане на безработни лица в 

отделните държави-членки с оглед прекратяване отпускането на 

помощи за безработни за дадено лице в трудоспособна възраст, ако 

то откаже:  

o да се включи в обучение или да постъпи на работа,  

предложени му от друга държава-членка на ЕС, различна от 

тази на местоживеенето му  

или 

o да положи обществено-полезен труд за определен брой дни от 

съответния месец  

 

 По-ефективно управление на миграционните процеси във връзка с 

бежанския поток чрез приемането на общ европейски и на 

регионални планове за действие за интеграцията на бежанци.  

 

 Програми за изпълнението на общоевропейския и регионалните 

планове за интегриране на бежанците, включващи и обучението им 

за придобиване на умения и квалификация, съобразно 

изискванията на бизнеса в съответната страна. 
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2. РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 

ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 БТПП предлага следните теми, които да бъдат включени в работната 

програма на НСТС в мандата на служебния кабинет: 

 

1. Приемане на механизъм за определяне на минималната работна 

заплата. 

 

Понастоящем в МТСП стартираха срещи между социалните партньори и 

министерството за изготвяне на механизъм за определяне на размера на 

минималната работна заплата (МРЗ) в България. Асоциацията на 

организациите на българските работодатели (АОБР) изготви становище, в 

което са отразени общите виждания за определяне на най-ниското 

възнаграждение в страната (в приложение).  

 

За БТПП е от особено важно значение след преговорите в МТСП да има 

резултат – а именно приет механизъм за определяне на МРЗ, като Палатата се 

ангажира да бъде конструктивен социален партньор. 

 

2. Отпадане на минималните осигурителни доходи (след приемането 

на механизъм за МРЗ). 

 

3. Промени за трудовото законодателство за облекчаване наемането 

на работници от трети страни и ангажименти на завършилите в 

България студенти за работа в страната.  

 

4. Отмяна на временно въведената като антикризисна мярка пред 7 

години, с която работодателят плаща за първите 3 дни болнични. 

 

5. Нормативни промени за подобряване на социалния диалог. 

 

БТПП предлага разработване на нов раздел III в Правилника за 

организацията и дейността на Съветите за тристранно сътрудничество, в 

който да се включат  гаранции, насочени към прозрачност и публичност на 

работата на Съветите за тристранно сътрудничество, чрез създаване на 
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интернет-страници на Националния съвет за тристранно сътрудничество, 

браншовите/ отраслови и регионални съвети за тристранно сътрудничество, 

в които се публикуват: 

o актуалните текстове на актовете, които ще се обсъждат в съветите 

за тристранно сътрудничество; 

o дневния ред и протоколите от проведените заседания; 

o представените писмени становища от социалните партньори; 

o годишни планове и отчети за дейността на съветите за тристранно 

сътрудничество; 

o приетите и влезли в сила актове, обсъждани в съветите за 

тристранно сътрудничество с оценка за отразените в тях 

становища на социалните партньори. 

 

Приложение: съгласно текста. 

 

 

      С уважение,  

 

       Цветан Симеонов 

       Председател на УС на БТПП 


