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Очаквания доходи 

 

• Европейската комисия, която цитира CERP, 
прогнозира увеличен годишен доход на средно 
четиричленно европейско семейство с 545 евро към 
2027 г. 

 

• За България това означава 88 лева месечно за 
домакинство. 

 

• Дали всички ще получат по 88 лв. или 10 
домакинства ще акумулират допълнително по 50 
млн. лв., а останалите 3 милиона домакинства ще 
загубят по 78 лв. месечно? 



Прогнози заетост 

 

• ЕК (CERP) очаква 1,5 млн. работници да „сменят“ 
сектора, в който работят. 

 

• Моделът на ООН показва, че безработицата ще 
се увеличи с 600 000 души 

 

• CERP не изчислява каква част от тези 1,5 млн. 
ще намерят място в други сектори. Служител 
на поточна линия трудно ще стане 
програмист. 

 



Тенденции в развитието на СРЗ и 
производителността на труда в развитите икономики 

(индекс), 1999-2013 

Източник на данните: Международна организация на труда 



Компенсация на един нает и производителност на 
труда в България (в СПС), ЕС 27=100 



Недостатъци на ползвания от ЕК модел 

• Разчита на механизма на „пълна заетост“ – служителите в 
един сектор притежават универсални умения и могат да 
бъдат използвани в различни отрасли без затруднение. 

 

• Статичен. Не отразява реакциите на трети държави, които 
ще повлияят върху резултатите. 

 

• Не изчислява промените в отношението „работна заплата 
– печалба”. 

 

• Пропуска невъзможността за данъчна хармонизация. 

 

• Не отразява ефекта от мобилността на финансовия 
капитал. 

 



Работодатели и синдикати 

• Работодателите все още не знаят какво могат да 

очакват от договора 

• Синдикатите се опасяват от срив на трудовите 

защити и корозия на безопасните и здравословни 

условия на труд. КТ „Подкрепа“ неколкократно 

настоя САЩ да приеме златните европейски 

стандарти. 

 

 

Нито българските работодатели, нито българските 

синдикати участват в преговорите. Още на ниво 

преговори се заобикаля тристранния диалог. 

 



Заплахи за защитата на труда 

• Трудов договор 

• Неправомерно прекратяване 

• Без ограничения за работното време 

 

• САЩ отказват да подпишат златните трудови 

стандарти на МОТ 

 



Социални ефекти 

• Намаляване на дела на заплатите в БВП в 

страните от ЕС 

• Премахване на трудовите защити 

• Спадът на заетостта ще ускори 

намаляването на доходите, а от там ще 

доведе до отслабващо потребление и 

социално напрежение 

• Допълнителна дерегулация и приватизация 

• Хармонизация надолу 

 

 



ТПТИ и заетостта 
доклад на ЕП от април 2016 г. 

• Осигурителната система за безработица 

трябва да смекчи напрежението, следствие 

от ТПТИ. Там, където обхватът и размерите на 

осигурителните плащания не съответстват на 

нуждите, системата трябва да бъде 

коригирана. 

 

• Малките държави като Малта, Литва и 

България ще срещнат трудности може да 

бъдат по-тежко засегнати. Ще имат нужда от 

европейско подпомагане, за да се справят. 

 

 



ТПТИ не е 

икономически, а 

политически договор. 



Защо бяха въведени? 

Еднодневни трудови договори 

Какви са ефектите? 
„Фермерите са правили регистрации на 
такива договори в дирекция „Инспекция по 
труда“, но в момента на проверките са 
имали наети работници без контракти.“ 

Какво ново? 



След еднодневните трудови 

договори и благодарение на 

споразумения като ТПТИ и СЕТА 

можем да очакваме и почасови 

договори. Ако правото на писмен 

контракт бъде запазено въобще. 


