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ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЕССП



РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  И ДОСТЪП ДО ПАЗАРА 
НА ТРУДА - КНСБ

 Нови финансови механизми, улесняващи достъпа до УЦЖ на нискодоходни и
уязвими ;

 секторни фондове за обучение, квалификация;

индивидуални сметки и ваучери за обучение, индивидуални кредитни
карти за ППО;

платен отпуск за нови компетенции (технологично развитие);

 стабилизиране и развиване на младежката заетост – улесняване
преходите „образование“-заетост-по-качествена заетост; чиракуване,
стажуване, дуални системи, инфрмиране и консултиране, насърчаване
териториалната и професионална мобилност.



СПРАВЕДЛИВИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - КНСБ

 Ясни критерии и надежден/обективен механизъм за определяне МРЗ за 
страната

 50 % от СрЗ и устойчиво нарастване;

 периодична оценка на адекватността и придвижване към „заплата за
издръжка“.

 Стриктно прилагане „Равно заплащане за труд с една и съща стойност (МНК);

 Амбициозни подоходни политики за рязко снижаване дела на нископлатените и 
работещите бедни;

 Насърчаване и разширяване обхвата на колективното трудово договаряне, по-
смело разпростиране на постигнатите договорености (К 154; ЕU Директива -70% 
обхват), насърчаване и подпомагане КТД на национално и на ниво предприятия



СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И ПРИОБЩАВАНЕ - КНСБ

 Укрепване фин.стабилност на солидарната система (безработица, 
пенсии ОСВ);

 движение към актюерски необходимите вноски на двата фонда 
(+0,5% безр.);

ограничаване възможностите вноските само да се декларират 
(макс. 6 месеца).

 Повишаване адекватността на мин.обезщетение за безработица 
(60%МРЗ); отмяна на ограниченията при повторна загуба на заетост;

 Въвеждане обезщетение за безработни младежи след образование и 
до „първа заетост“; разширяване обхвата към необхванати, 
изключени или  групи работещи  по нетрадиционни и новопоявяващи 
се връзки в труда.



Социална закрила и приобщаване КНСБ (2)

 Ускорено повишаване адекватността на пенсиите и качеството на защитата

повишаване „приноса“ на всяка година ефективен осигурителен стаж (І 
стълб), едновременно с ежегодно осъвременяване  и постигане 
годишен темп на прираст на ср.пенсия от 15 %, с цел постигане Кз. 60-
65% от последна заплата;

премахване „тавана“ на пенсиите, според ефективния принос;

обвързване правото на пенсия от първи и от втори стълб; стимулиране 
развитието на доброволното пенсионно осигуряване.



Социална закрила и приобщаване – КНСБ (3)

 Подобряване ефективността на системата за социално подпомагане

концепция (структура) за кодифицииране на законодателството по 
социалното подпомагане; 

окрупняване на програмите и комплексен подход при преценка на 
нуждата и реализацията на подкрепата на всички уязвими групи ;

 съчетано прилагане на официалната линия на бедност в страната 
(SILC и инфлация) и  Европейската препоръка за минимален доход,  
като подоходен тест за „вход“ в системата.



Социална закрила и приобщаване КНСБ (3)

 Подобряване гаранциите за  достъп до основни обществени услуги с добро 
качество

Регулиране на проблемите, свързани с т.н. „енергийна бедност“ и 
правата на  достъп до питейна вода и вода за битови нужди,  и до 
другите услуги от обществен интерес;

методика за определяне на „енергийната бедност“ и механизмите за 
осигуряване на достъп до енергия;

дефиниране на „нормативен разход за енергия“;

 изчисляване линия на енергийна бедност;

 финансови, нефинансови и дългосрочни мерки за енергийна защита на 
домакинствата.


