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Увод 
 
Този наръчник е предназначен за национални съветници, участващи в 
проекта; съдържа основна информация за дейностите, свързани с мерките за 
възстановяване и устойчивост, насърчавани от Европейския съюз, които 
страните партньори по този проект могат да осъществят в борбата срещу 
икономическата и здравната криза, причинена от пандемията COVID-19. 
 
Поради различията в начина, по който е организиран публичният сектор във 
всяка една от страните, и мерките, прилагани от страните членки и кандидатите 
на ЕС, от една страна, и поради хетерогенността на различните страни, не е 
възможно да се установи набор от общи критерии който ще служи и ще 
отговаря на всички когато става въпрос за прилагането на посочените мерки. 
 
Мерките на Европейския съюз за ускоряване на възстановяването от здравната 
криза, причинена от COVID-19, както и от икономическата криза, са основно 
фокусирани върху два аспекта: поддържане на заетост и/или създаване на 
нови работни места с цел посрещане на нови предизвикателства на пазара на 
труда, и насърчаване на обучение, което позволява професионално развитие и 
преквалификация, както и фаворизация на ученето през целия живот, 
ориентирано към заетостта. 
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В тази връзка следва да се припомни, че на 20 юни 2019 г. беше публикувана 
Директива 2019/1152 относно прозрачните и предвидими условия на труд в 
Европейския съюз, която държавите-членки трябва да транспонират до 1 август 
2022 г. и която установява различни елементи, свързани с обучението, което се 
определя като предпоставка за наемане на работници, с особен акцент върху 
начина, по който на работниците може да се гарантира обучение през целия 
трудов живот, което е катализатор на заетостта. 

В този смисъл, следвайки „пътя“ към дефиниране на икономическо 
възстановяване и смекчаване на последиците от COVID-19, ние трябва да се 
посветим на анализа на различни аспекти, които трябва да ни позволят да се 
справим ефективно с тази криза; наред с други неща трябва да се анализира 
следното: 
 

- нови форми на заетост, със специален акцент върху дистанционната 
работа и дигитализацията, прилагани в различни национални територии, 
особено в публичния сектор, за да се оценят ефектите, които могат да 
имат върху работниците и техните условия на заетост. 

 
- решения на Стратегическата рамка за здравословни и безопасни условия 

на труд 2021-2027 г., нейните различни стратегически насоки, като се 
имат предвид различните професионални сектори и дейности, на които 
се обръща специално внимание. 
 

- защита на правата на работниците и условията на тяхната заетост по 
време на криза; ролята на социалните партньори. 
 

- възможността да се отговори на предизвикателствата на процеса на 
преструктуриране, които в по-голяма или по-малка степен се очакват от 
сегашния публичен сектор във всяка страна, с оценка на въздействието 
на услугите за аутсорсинг или подизпълнител върху посочения процес.  
 

- подобряване на дигиталните умения на работниците с цел оцеляване на 
пазара на труда, професионално развитие или смяна на работата в 
процесите на преход. Не бива да забравяме, че националните планове 
за достъп до европейските фондове за възстановяване и устойчивост 
трябва да съдържат 20% от мерките, свързани с цифровата 
трансформация, по-специално дигитализацията на публичния сектор; 
останалите 37% от мерките трябва да се съсредоточат върху 
екологичния преход. 

 
Този наръчник за съветници по проекти, работещи в рамките на Центъра за 
диалог, може да бъде от полза при установяване на насоки и дефиниране на 
цели по тези теми, за да се поддържа социален диалог между социалните 
партньори и правителствата. 
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По-долу ще посочим някои аспекти на споменатите теми, като посочим редица 
въпроси, които трябва да бъдат анализирани от националните съветници, за да 
се подходи правилно към тази консултативна фаза на проекта, която има за 
цел да популяризира знанията и да осигури необходимата подкрепа на 
работниците и служителите. техни представители (и синдикати), както и 
работодатели (в нашия случай, особено лидери от публичния сектор). 
 
За тази цел е необходимо да проведем анкета (документално изследване), 
която да ни позволи да се запознаем с източниците на правото на всяка 
държава поотделно, приложимите разпоредби и предложенията за промени в 
нормативната уредба, които могат да възникнат поради прилагането на някакво 
възстановяване и мерки за устойчивост, съдържащи се в националните 
планове на различни държави от Европейския съюз и/или страни кандидатки. 
 
 
Акцентът върху обучението с цел подобряване на професионалните 
умения и преквалификация, както и насърчаване на ученето през целия 
живот, насочено към заетост.- 
 

а) Право на обучение според национални разпоредби 
 

б) Връзка между професионалното развитие и заетостта 
 

в) Професионалната преквалификация като инструмент за 
преориентиране на професионалната кариера 

 
г) Управление на времето и безплатни курсове за обучение за работници 

 
д) Общи политики за обучение за работодатели 

 
е) Дистанционно обучение като нова система на обучение, причинена от 
пандемията от COVID-19 

 
 
Подобряване на дигиталните умения на работниците за достъп и 
оцеляване на пазара на труда и за професионално развитие.- 
 

а) Принципи, които да гарантират, че образованието и професионалното 
обучение са адаптирани към пазара на труда по отношение на 
цифровизацията 

 
б) Изпълнение на Декларацията от Оснабрюк от 30 ноември 2020 г. 
относно образованието и обучението като двигател на възстановяване и 
справедлив преход към цифрова и зелена икономика 

 
в) Процедурите за електронно обработване като начин за установяване 
на отношения между гражданите и държавната администрация 



                                                     
                                                                                             With financial support from the European Union 

 

4 
 

 
г) Наличие на социални, полови, териториални и цифрови пропуски и 
пропуски по отношение на достъпа до обществени услуги 

 
д) Най-важните области на публичния сектор за насърчаване на 
цифровизацията 
 

е) Наличие на специфични национални планове за дигитални умения в 
публичния сектор  

 
 
Разработване на Стратегическата рамка за безопасност и здраве при 
работа 2021-2027 г. и различните й стратегически насоки.- 
 

а) Здравеопазване на национално ниво: права на работниците и 
задължения на работодателя 

 
б) Прилагане на механизми за участие на служителите, информация, 
консултации и колективно договаряне в областта на безопасността и 
здравето при работа 
 

в) Очакване и управление на промените в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд в условията на екологичен и цифров преход 
 

г) Третиране на психосоциални рискове и психично здраве на работното 
място: превенция и бъдещи действия 
 

д) Установяване на мерки за предотвратяване и борба с насилието, 
основано на пола срещу жени, тормоза и дискриминацията на работното 
място 
 

е) Предотвратяване на злополуки и професионални заболявания в 
националните разпоредби, със специален акцент върху най-
застрашените професии в тези ситуации 
 

ж) Анализ на въздействието на пандемията COVID-19 върху 
безопасността и здравето на работниците и създаване на протоколи и 
нови превантивни мерки срещу появата на други пандемии 

 
 
Предизвикателствата на пазара на труда поради въвеждането на нови 
форми на заетост.- 
 

а) Национални и/или секторни стратегии за справяне с 
предизвикателствата на пазара на труда в светлината на новите форми 
на заетост и тяхното въздействие върху текущите условия на заетост.  
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б) Правно регулиране на статута на независимите работници в ГИГ 
иконимиката, със специално позоваване на наредбите за 
"фрийлансърите" (free riders) и работата на платформи 

 
в) Третиране на здравето на работниците в светлината на новите форми 
на заетост: нестабилност на работното място, несигурна работа, 
трансфери и др.  
 

г) Въздействието на новите форми на заетост върху преструктурирането 
на публичния сектор: възлагане на външни изпълнители и 
подизпълнители 
 

д) Дистанционната работа и приложението в публичния сектор: 
доброволност, условия, защита на данните, технически аспекти, 
цифровизация и работно време, превенция на професионални рискове и 
др.  

 
 
Ролята на социалните партньори в защитата на правата на работниците и 
условията на тяхната заетост по време на криза 
 

а) Използване на инструменти за участие на служителите (информация и 
консултации) в управлението на здравната пандемия и икономическата 
криза 

 
б) Предизвикателства при колективното договаряне в контекста на 
здравната и икономическа криза и в светлината на въвеждането на нови 
форми на заетост 
 
в) Създаване на правна рамка, по адекватен начин, за появата на нови 
форми на заетост, като същевременно се гарантира сигурност и 
предвидимост на трудовите отношения 
 

г) Създаване чрез колективно договаряне на минимални права за защита 
на работниците: заплати, условия на заетост, работно време, обучение и 
др. 
 

д) Третиране на социалния диалог и колективното договаряне в 
публичния сектор на партньорите по проекта: трудности, 
предизвикателства и предложения за подобрение.  
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