
 1

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

- БЪЛГАРИЯ - 

Брюксел, 24 октомври 2001 

CONF-BG 63/01
 
 

ОБЩА  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
Глава 13: Социална политика и заетост  
 
Тази позиция на ЕС се основава на неговата обща позиция относно Конференцията за 
присъединяване проведена с България /CONF-BG 2/00/ и е подчинена на принципите за 
преговори, одобрени от конференцията /CONF-BG 5/00/, в частност: 
“- всяко изразено мнение от която и да било страна по глава от преговорите, няма по никакъв 
начин да повлияе на позицията, която може да бъде взета по други глави; 
- споразумения – дори частични – постигнати по време на хода на преговорите по главите, за 
да бъдат успешно прегледани, не бива да се считат за окончателни докато не бъде изготвено 
цялостно споразумение;” 
 
ЕС подчертава колко е важно за България да се съобразява със Споразумението за 
асоцииране както и с Партньорство за присъединяване, които представляват основни 
елементи на засилената предприсъединителна стратегия. ЕС отбелязва, ангажимента на 
България, чрез Партньорство за присъединяване и Националната програма за приемане 
достиженията на правото на ЕО, да доизгради съществуващите институции по заетостта и 
социалната политика и да се присъедини към европейското acquis в тази област. ЕС подкрепя 
България в процеса на поетапното хармонизиране на законодателството й с това на 
Общността, както и в усилията й да осигури ефективно изпълнение, като същевременно 
приема, че хармонизирането с тази част на acquis, ще изисква от България значителни 
инвестиции. Освен това, ЕС подчертава значението на социалното измерение на Съюза, 
консолидиран след Договора от Амстердам, както и това, че от датата на присъединяване ще 
се изисква срочно и пълно транспониране и изпълнение на законодателството в областта на 
социалната политика и заетост. 
 
ЕС отбелязва също ролята, която гражданските обществени организации играят в дискусията 
на национално и европейско равнище за насърчаване на общество с участието на всички.  
 
ЕС отбелязва, че България, в своята позиция /CONF BG 38/01/ и в допълнението на 
позицията за преговори /CONF BG 54/01/, приема acquis по глава 13, която е в сила към 31 
март 2001 г., както и декларацията на България, че ще е в състояние да го прилага до 
присъединяването с едно изключение: 
Отбелязано е, че България иска преходен период до 31/12/2016 по отношение на 
съдържанието на катран в цигарите както е определено в член 2 параграф 2 на директива 
90/239/ЕЕС. ЕС понастоящем разглежда тази молба. При все това обаче, искането е 
мотивирано единствено за аспектите, отнасящи се до земеделието и заетостта. Не беше 
представена оценка за последиците върху общественото здраве. Ето защо, за да изкаже 
становище във връзка с искането, ЕС кани България да представи пред него подробен анализ 
на последиците в областта на общественото здраве. 
 
Конференцията освен това ще трябва да прегледа пълните последици от това искане по 
главата за земеделието. Като цялостен отговор на българското запитване относно преходния 
период, ЕС се обръща към неговата обща  преговорна позиция, в която е отбелязано, че 
преходните мерки са извънредни, ограничени по време и обхват, и придружени от план с 
ясно определени етапи за прилагането на  acquis. Те не трябва да включват изменения в 
правилата или политиките на ЕС, да нарушат тяхното функциониране, или да доведат до 
значителни изкривявания в конкурентния сектор. 
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В допълнение на информацията, предоставена в документа за позицията, ЕС приканва 
България да предостави допълнителна разяснения на конференцията в посочените по-долу 
области. 
 
Трудово право 
 
ЕС отбелязва, че според позицията, действащото българско законодателство в сферата на 
трудовото право отговаря в значителна степен на основните изисквания на ЕС. 
 
ЕС приканва България да поясни в каква степен е възприето правото на ЕС в сферата на 
трудовото законодателство и в каква степен трябва да се направят промени. 
 
ЕС отбелязва, че новите изменения в Кодекса на труда ще постигнат почти цялостно 
транспониране на Директиви 93/104/ЕО, относно някои аспекти на организацията на труд, 
91/533/ЕИО за задължението на работодателите да информират работниците за условията на 
договора или трудовото правоотношение, 94/33/ЕО за защита на младите хора при работа, 
2001/23/ЕО за сближаване законодателството на страните членки при запазване правата на 
работниците при прехвърляне на предприятия, дейности или части от дейности и 99/70/ЕО 
относно срочната работата.  
 
ЕС отбелязва също така, че с новите изменения в Кодекса на труда частично се транспонират 
следните директиви: 98/59/ЕО относно сближаване правото на страните членки при 
колективните съкращения и 91/383/ЕИО, допълваща мерките за насърчаване подобренията в 
сферата на здравословните и безопасни условия на труд за работниците със срочни или 
временни трудови правоотношения. 
 
ЕС отбелязва допълнителната информация, предоставена от България, относно 
транспонирането на правото на ЕС в трудовото законодателство. Все пак, ЕС приканва 
България да посочи какви допълнителни мерки са необходими за цялостното въвеждане 
правото на ЕС в сферата на трудовото законодателство. В частност, България е поканена да 
информира ЕС системно за транспонирането на Директивата за работническия съвет 
(94/45/ЕО) и Директивата за неплатежоспособността (80/987/ЕИО), области в които засега е 
постигнат твърде незначителен напредък. 
 
ЕС отбелязва предоставената подробна информация за институциите, отговорни за 
прилагане правото на ЕС в сферата на трудовото законодателство, и в частност дейността по 
укрепване капацитета на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. 
 
Равно третиране на жените и мъжете   
 
ЕС отбелязва, че според България, правото на ЕС в тази сфера, което все още не е 
транспонирано в действащото законодателство и новите изменения в Кодекса на труда ще 
залегнат в предложения проектозакон за равните възможности и в законодателството в 
“средносрочен” план. 
 
България е помолена да информира ЕС своевременно за постиженията. ЕС отбелязва 
намерението на България да измени своевременно някои разпоредби в изменения Кодекс на 
труда (като, например, забраната някои категории жени да полагат нощен и извънреден 
труд), които са несъвместими с правото на ЕС. 
 
ЕС отбелязва плана на България за развитие и изпълнителните механизми (вкл. Националния 
съвет за равните възможности на жените и мъжете, Омбудсмана за равните възможности на 
жените и мъжете). 
 
България е помолена да доразработи предвидения график за действие на тези органи и да 
информира своевременно ЕС за постъпилите подробни предложения за ролята и 
правомощията им. 
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Анти-дискриминация 
 
ЕС припомня, че борбата срещу дискриминацията, основана на пол, расова или етническа 
принадлежност, религия или вяра, инвалидност, възрастова или сексуална ориентация е 
съществен елемент от политическото право на ЕС и като такъв отговаря на политическите 
критерии от Копенхаген. Тъй като член 13 от Договора за ЕО търпи развитие, България ще 
трябва да отделя непрекъснато внимание за борба с тези явления и да предоставя, в 
контекста на присъединяването, редовно актуализирана информация за инициативите си в 
това отношение. 
 
ЕС привлича по-специално вниманието на България върху факта, че Директива 2000/43/ЕО, 
прилагаща принципа за равното третиране между хората, независимо от расовата им или 
етническа принадлежност, приета на 29 юни 2000г., с дата за транспониране 19 юли 2003г., 
ще изисква равно третиране в заетостта, достъпа до стоки и услуги, образованието и 
професионалното обучение, жилищата, социалните придобивки, социалното осигуряване и 
здравеопазването. В допълнение, Директива 2000/43/ЕО изисква създаването на орган за 
насърчаване на равенството, независимо от расовата и етническа принадлежност. 
 
ЕС привлича вниманието на България също към факта, че Директива 2000/78/ЕО, 
установяваща общата рамка на равното третиране в заетостта, приета на 27 ноември 2000г., с 
дата за транспониране 2 декември 2003г. (с възможност за продължаване с три години на 
разпоредбите за инвалидността и възрастовата дискриминация), забранява дискриминацията 
на пазара на труда, основаваща се на религия или вярвания, инвалидност, възраст или 
сексуална ориентация, включително членството в синдикални или професионални 
организации. В допълнение, Директива 2000/78/ЕО изисква предприемането на 
допълнителни мерки, за да се отговори на специфичните потребности на хората с 
увреждания. 
 
И двете Директиви налагат страните членки да предвидят ефективна компенсация по 
отношение пряката или непряка дискриминация, тормоза и виктимизацията, между другото, 
и чрез преместване тежестта на доказването върху виновното според обстоятелствата лице. 
Те налагат също страните членки да предприемат превантивни мерки чрез предоставяне на 
съответната публична информация за правата съобразно Директивите. 
 
ЕС отбелязва, че според България забраната за дискриминация съществува на различни 
основания и в много отделни секторни законодателни документи, като предоставя подробна 
информация как всичко това се постига на практика.  
 
ЕС приканва България да прецизира съдържанието на графика за влизане в сила на 
проектозакона за предотвратяване на дискриминацията, с указание за евентуално 
необходимите последващи стъпки за привеждането му в съответствие с изискванията на 
директивите. По отношение на новия Кодекс на труда, се отбелязва, че сред основанията за 
дискриминация, упоменати в позицията няма специално позоваване за “сексуалната 
ориентация”. Налага се въвеждане на конкретно определение на дискриминация в 
българското законодателство. 
 
България е помолена също така да доразработи предприетите вече или планираните мерки за 
повишаване на общественото съзнание срещу расизма и ксенофобията и за действия за 
осмислянето и предприемането на конкретни мерки сред държавните служители и по-
специално полицията и съдебната власт за борба срещу дискриминацията и расизма. 
 
Заетост и Европейски социален фонд 
 
Положението в заетостта и политиката по заетостта на страните членки са обща грижа, 
съгласно Раздел VІІІ от Договора за ЕС. ЕС отделя голямо значение на положението на 
пазара на труда в България, както и на социалната политика в тази област, и ще наблюдава 
по време на преговорите развитието на процесите в България. 
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ЕС отбелязва предоставената информация и кани България да дава редовно актуализирана 
информация за произтичащите процеси по отношение изработването на Национална 
стратегия за заетостта и съответствието й с Европейската стратегия за заетост. ЕС отбелязва, 
че България се е съгласила да извършва, съвместно с Европейската комисия, преглед на 
политиката по заетостта, като през 2000г. е започнала  да разработва Съвместна оценка на 
приоритетите в политиката по заетостта (JAP), която ще намери отражение в Националната 
стратегия по заетостта. 
 
ЕС отбелязва информацията по подготовката за евентуално участие в Европейския социален 
фонд. ЕС приканва България да продължи да го информира за процесите, насърчавайки я да 
укрепи административния си капацитет, за да планира, управлява и оценява съвместно 
финансираните програми на Европейския социален фонд и да координира посредничеството 
на Европейския социален фонд предвид Европейската стратегия за заетостта, Националния 
план за действие по заетостта и Процеса за социално включване. 
 
Осъществяваното съответствие на България в частта от правото на ЕС, свързана с 
Европейския социален фонд, ще трябва да се преразгледа също и в рамките на главата за 
регионалната политика и структурните инструменти. 
 

Социален диалог 
 
ЕС подчертава, че Договорът изисква насърчаване на социалния диалог и дава допълнителни 
правомощия на социалните партньори. Българските власти се приканват да укажат какви ще 
бъдат насърчителните мерки, за да станат тристранните консултации по-ефективни, и да се 
гарантира, че социалните партньори ще получат по-голяма възможност да влияят върху 
политиката, особено в сферите, където в рамките на политиката на ЕС, като заетост, въпроси 
на разширяването и приложение на правото на Общността като цяло, се изисква 
съдействието на социалните партньори. Социалният диалог в обществения сектор 
(образование, здравеопазване и т.н.) също се нуждае от развитие. 
 
Освен подобряването на тристранните структури, друг важен аспект за бъдещото участие на 
българските социални партньори в социалния диалог, осъществяван на европейско и 
национално равнище, е развитието на независимия представителен двустранен социален 
диалог. България се поканва да информира Конференцията за предвиждането за укрепване 
на независимия социален диалог и структурите на социалните партньори на секторно – и 
регионално равнище. България се поканва да посочи как би могла постепенно да подобри 
покритието от колективно договаряне, особено сред новите частни предприятия, и как 
възнамерява да насърчава участието на работниците под различна форма  и 
информациите/консултациите на ниво предприятие. 
 
Социална закрила 
 
ЕС подчертава, че ефективната система на социална закрила е важен компонент на общата 
заетост и социалната сфера в ЕС, изтъквайки налагащото се сътрудничество за 
модернизиране и подобряване на социалната закрила. Доколкото финансирането и 
организацията на системата на социална закрила остава грижа на отделните страни членки, 
те трябва да притежават капацитета да развиват и поддържат стабилна и универсално 
приложима система за социална закрила, съответстваща на целите на Договора. 
 
ЕС отбелязва предоставената от България информация за извършваните реформи в сферата 
на социалната закрила и приканва България да предоставя редовно актуализирана 
информация за инициативите си в това отношение. 
 
Обществено здравеопазване 
 
ЕС припомня важността, която отдава на осигуряването на високо ниво на здравна закрила 
при определяне и приложение политиките на Общността. България трябва да се съобрази с 
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това при разработването на политиката си. България се приканва да представи актуализирана 
информация за предприетите и планираните мерки в това отношение и в частност каква 
подготовка предвижда да извърши за приспособяване към действията на Общността в 
сферата на общественото здравеопазване. България се поощрява да вземе участие в новата 
Програма за общественото здравеопазване. 
 
ЕС приканва България да продължи транспонирането, приложението и изпълнението на 
acquis за тютюните. България ще трябва да се съобрази с новата Директива 2001/37/ЕО, 
която замества Директива 89/622/ЕИО, изменена съответно с Директива 92/41/ЕИО и 
Директива 90/239/ЕИО. България се приканва също да отчете факта, че Директива 98/43/ЕО е 
анулирана, и да се придържа към бъдещите изменения в acquis в областта на рекламата на 
тютюневите изделия. 
 
По повод искането на България за преходен период до 31.12.2016г. по отношение 
съдържанието на катран в цигарите, разписано в член 2, параграф 2 от Директива 
90/239/ЕИО, ЕС приканва България да представи подробен анализ за  последиците от 
искането в сферата на здравеопазването, за да може ЕС да направи оценка на искането. 
 
България се приканва да продължи да развива система за здравен мониторинг, за да получи 
изходни данни и показатели, сравними със системата за здравен мониторинг на Общността и 
да може да докладва за постигнатия напредък. 
 
България се приканва също да предприеме мерки, с които да отговори на изискванията на 
мрежата на Общността за епидемиологичен надзор и контрол на полово предаваните болести 
и да докладва за постигнатия напредък. 
 
Увреждания 
 
ЕС отбелязва изявлението на България, че в процес на подготовка са  Национална стратегия 
за интегриране на лицата с увреждания във всички сфери на икономическия и социален 
живот и проектозакон за социалната интеграция на лицата с увреждания. България се 
приканва да предоставя редовно актуализирана информация относно тези инициативи. 
 
Здравословни и безопасни условия на труд 
 
ЕС отбелязва, че според България, пълно съответствие с правото на ЕС ще бъде постигнато 
към момента на присъединяването й. ЕС припомня, че правото на ЕС в сферата на здраве и 
безопасност при работа е значително по обем. България, съответно, има да извърши още 
промени в законодателството си в тази сфера, като преди всичко се изисква много работа по 
отношение структурите по приложение и контрол, включващи множество агенции. ЕС 
подчертава също, че осъществяването на съответствие с правото на ЕС в сферата на здраве и 
безопасност при работа е от съществено значение, за да се използват облагите от по-малкия 
брой трудови злополуки и професионални заболявания. За постигането на тази цел, 
навременното и цялостно транспониране и прилагане правото на ЕС в сферата на здраве и 
безопасност трябва да се съпровождат от ефективното действие на институциите по 
инспектиране на труда. ЕС подчертава, че транспонирането и приложението на 
законодателството в сферата на здраве и безопасност означава значителни инвестиции, както 
за националните органи, така и за частния сектор. Правителствата и социалните партньори в 
страните членки отделят голямо внимание на този въпрос. България се приканва да 
потвърди, че е наясно с необходимостта от инвестиции за приложението на Директивите за 
здраве и безопасност при работа.  Доколкото трябва оценка на разходите за приложение на 
отделните Директиви, направени и предстоящи, България се насърчава да предостави тази 
информация на Конференцията. 
 
ЕС отбелязва, че България среща някои трудности при приложението на правото на ЕС при 
здраве и безопасност при работа и приканва България да предостави повече подробности 
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относно точния график за премахване на системата на компенсациите за лоши условия на 
труд (по сектори, брой на предприятията и засегнати работници и предвижданите мерки). 
 
ЕС отбелязва, че ще бъде трудно да са направи оценка на капацитета на България в тази 
област преди присъединяването, ако датите на транспониране и на приложение на много от 
разпоредбите на ЕС са близки до датата на присъединяване. ЕС настоява България да вземе 
всички необходими мерки съобразно графика за ангажиментите си, за да осигури 
своевременно съответствие с правото на ЕС и ефективното му приложение, както и 
непрекъснатото сближаване на политиката си с тази на Съюза за улесняване на 
присъединяването. ЕС ще следи отблизо напредъка на България в това отношение. 
 

*** 
 
ЕС ще продължи да наблюдава напредъка в приложението на правото на ЕС по време на 
преговорите, в частност по отношение придържането към планираната законодателна схема 
и по-нататъшните мерки, насочени към осигуряване на ефективното изграждане и укрепване 
на българските институции. Особено внимание трябва да се обърне на връзките между 
настоящата глава и другите преговорни глави, като Свободно движение на стоки, Свободно 
движение на хора, Свобода на предоставяне на услуги, Регионална политика и координация 
на структурните инструменти, Околна среда и Правосъдие и вътрешни работи. Окончателна 
преценка за хармонизирането на българското законодателство и политика с правото на ЕС и 
на ефективното му приложение могат да се направят на един по-късен етап от преговорите 
след приемането на новото законодателство. В допълнение към цялата информация, която 
ЕС може да изиска за преговорите по тази глава и която ще бъде предоставена на 
Конференцията, ЕС приканва България да представя редовно на Съвета по асоцииране 
подробна, писмена информация за напредъка в приемането и приложението на правото на 
ЕС. 
 
Предвид на горните съображения, Конференцията ще трябва в подходящия момент да се 
върне към тази глава. 
 
Нещо повече, ЕС припомня, че може да има ново acquis между 1 януари 2000г. и 
приключването на преговорите. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
        
   
 


