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Икономическият и социален съвет на Република България разработи и прие по 

собствена инициатива анализ на тема “Антикризисни мерки на пазара на труда – 

опитът на страни–членки на ЕС”. 

На основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Правилника за дейността на ИСС 

председателят на Икономическия и социален съвет разпредели разработването на 

проекта на постоянната Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални 

отношения. 

На свое заседание от 19 февруари 2010 г. Комисията прие проекта на анализа и 

го внесе за обсъждане от Пленарната сесия. 

 На 26 февруари 2010 г. Пленарната сесия прие настоящия анализ. 
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По предложение на българския Икономически и социален съвет, който през 2009 

година председателстваше мрежата на икономическите и социални съвети от 

страните-членки на ЕС, общата дейност на националните съвети бе насочена към 

проблемите на кризата и нейното влияние върху трудовите пазари. В тази връзка 

съветите извършиха свои анализи и проведоха редица срещи по въпросите на 

антикризисната политика и проблемите пред трудовия пазар. В настоящия анализ са 

обобщени основни практики, изводи и препоръки относно антикризисните мерки на 

пазара на труда, които бяха представени от участващите в годишната среща на 

президентите и главните секретари на националните ИСС и на ЕИСК, която се проведе 

на 27 ноември 2009 година в град София. 

Същевременно на базата на приетите досега становища и анализи, Съветът 

подготвя обобщено становище, в което ще се опита да изрази общата си позиция по 

основните икономически и социални проблеми и тяхното задълбочаване в резултат на 

кризата, както и да представи систематизирани предложения за развитие на социално-

икономическата политика и ключовите реформи в страната. 

 

1. Основни изводи и препоръки  

 

1.1. Основни изводи 

1.1.1 Анализът на антикризисните мерки потвърждава възприетия координиран 

подход от ЕС при изготвяне на антикризисната програма въз основа на 

приетия през м. ноември 2008 г. Европейски план за икономическо 

възстановяване. Първите действия на общностно ниво за преодоляване 

на отрицателните ефекти от кризата са ориентирани към постигането на 

единни принципи на националните антикризисни програми, общи позиции 

и съгласувани действия на страните-членки на ЕС.  

 

1.1.2 Разработените и приложени от националните правителства планове за 

икономическа стабилизация, гарантиране и насърчаване на заетостта са в 

съответствие с трите ключови приоритета, определени на срещата на 

върха по заетостта през м. май 2009 г. и потвърдени и доразвити с 

конкретни насоки в съобщението „Споделен ангажимент за заетост” на 

Европейската комисия от м. юни 2009 г.  

1.1.3. Реализирането на трите ключови приоритета за споделен ангажимент за 

заетост има решаващо значение за запазването на заетостта и 

постигането на качествени промени на пазара на труда, насочени към по-

производителна, по-социална и по-конкурентоспособна Европа. 
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Бенефициенти на тези политики и мерки са предимно хората на трудовия 

пазар.  

1.1.4. Антикризисните програми са насочени към стимулиране на бизнеса чрез 

различни схеми за облекчен достъп до финансови ресурси и 

съфинансиране от страна на държавата, за намаляване на данъците и 

осигурителната тежест и т.н. Същевременно те съдържат и значителен 

пакет от различни мерки, имащи пряко отношение към заетостта и 

работната сила. В тази връзка са предприети редица общи действия, 

насочени към:   

  - запазване на съществуващите и разкриване на нови работни 

места;  

 - защита на доходите и подпомагане на особено засегнатите от 

кризата хора;    

- развитие на капацитета и услугите на службите по заетостта и  

подобряване на тяхната ефективност;  

- повишаване адаптивността на работната сила;   

- въвеждане на по-гъвкави работни режими;   

- повишаване на квалификацията и преквалификацията на 

работната сила. 

 

1.1.5. Налице са определени специфични национални тенденции в развитието 

на кризата, което предполага и специфични форми на въздействие в 

рамките на общите европейски принципи и позиции.    Различията в  

социално-икономическото развитие на страните-членки определят и 

различните възможности за икономическо въздействие, особено от гледна 

точка на финансирането и обхвата на  антикризисните мерки в 

националните програми.  

 

1.1.6. Приложените антикризисни пакети са структурирани по различен начин, 

придавайки различен акцент на отделните ключови приоритети и 

различна тежест на мерките по всеки един от тях, като същевременно са 

придружени и от други мерки в зависимост от  спецификата и ключовите 

сектори на икономиката. В някои случаи предприетите антикризисни 

действия допълват съществуващи и вече действащи схеми за заетост. 

 

1.1.7. В антикризисните си програми страните-членки са насочили   вниманието 

си основно към запазване на трудовата заетост, за което са осигурени 

значителни финансови средства както на европейско равнище, така и в 

отделните страни. Като обща констатация обаче може да се отбележи, че 
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до този момент не се отделя необходимото внимание на въпросите за 

нарастване на икономическата активност.  

  1.1.8. Все още европейските и националните антикризисни политики не 

включват достатъчно цели и действия за запазване на икономическата 

активност и нейното последващо нарастване. Извън пазара на труда 

остава значителен контингент трудоспособно население, което в общия 

случай не е обхванато пряко от прилаганите досега антикризисни мерки и 

активни политики.  

1.1.9. Понастоящем кризата се отразява върху нарастването на работещите без 

договори в нерегламентирани форми на заетост. Резултатите от това са 

нереализирани приходи в бюджетите и осигурителните системи на 

държавите-членки. За работещите в сивата икономика последствията ще 

бъдат по-тежки, защото те нямат възможност за активно включване в 

програмите за обучение и преквалификация и в другите мерки, 

финансирани от европейски или национални източници.  

 

1.1.10. В редица случаи стремежът за предотвратяване на потенциални 

социални напрежения вследствие от високата безработица чрез 

субсидирано поддържане на балансирана, но недостатъчно качествена 

заетост, не е в съответствие с дългосрочните европейски цели за по-

производителна и конкурентоспособна Европа. Преобладаващото 

използване на такъв тип мерки понякога повишава тяхната цена и в 

определена степен намалява перспективите за възстановяване и 

просперитет на икономиките.   

1.1.11. Сегментацията между трудовите пазари в отделните страни не е била 

обект на по-сериозно внимание преди кризата, тъй като икономическият 

растеж създаваше условия за много нови работни места и по-бързи 

темпове в развитието на трудовите пазари в страните с по-ниски трудови 

индикатори спрямо средноевропейските.  Кризата промени съществено 

тази тенденция и може да се очаква в страните с по-слабо развити 

икономики и системи за социална защита проблемите на пазара на труда 

да бъдат много по-големи и по-продължителни във времето. 

1.1.12. Наред с негативните демографски процеси и застаряване на 

населението, сериозно предизвикателство за стабилността и 

дългосрочната устойчивост на системите за социална защита са 

продължаващите тенденции на нарастване равнището на безработица. 

В страните с по-слабо развити системи за социална защита кризата 

засяга в по-голяма степен работната сила и отново повдига въпросите 
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за засилваща се социална поляризация и бедност, социална 

маргинализация и спад на жизнения стандарт.  

 

1.1.13.  В повечето от страните не се прилагат диференцирани подходи към 

семействата и в този смисъл социалната тежест от кризата се 

разпределя неравномерно между членовете на обществото, като най-

силно засегнати са бедните семейства, самотните хора, инвалидите и 

другите рискови групи 

 

1.1.14. Важен проблем в сферата на финансирането на антикризисните 

политики е противоречието между необходимостта от отделяне на по-

голям процент от БВП под формата на разходи за антикризисна 

политика  и действащите ограничения в общността по отношение на 

допустимия бюджетен дефицит като дял от БВП.  

 

1.1.15. От значение е улесненият достъп и целево отпускане на повече 

европейски финансови средства за справяне с предизвикателствата в 

условията на икономическа криза. Това налага изменения в 

европейските регламенти в посока на облекчаване на условията за 

достъп и ускоряване на процедурите за ползване на средствата от 

различните европейски фондове, което ще осигури по-големи 

възможности за ограничаване на негативните тенденции на пазарите на 

труда, особено в страните с по-високи равнища на безработица.   

 

1.1.16. Устойчивото икономическо възстановяване изисква адекватен пакет от 

дългосрочни стратегически мерки, чийто хоризонт надхвърля 

значително очаквания край на икономическата криза. Това налага в 

новия план по-съществено място да намерят основни общоевропейски 

инвестиционни проекти с мултиплициращо влияние за отделните 

икономики. 

 

1.2. Основни препоръки 

 

1.2.1. Анализът и оценката на ефекта от прилагането на Европейския план за 

икономическо възстановяване и на националните антикризисни програми 

и мерки следва да  даде отговор на въпроса дали и доколко 

изразходените средства са спомогнали за запазване на статуквото на 

трудовите пазари и дали са стимулирали качествени промени, които са 

предпоставка за по-висока производителност на труда и по-конкурента 

икономика, изградена на знанието.  
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1.2.2. Периодичният мониторинг на антикризисните пакети и оценката на 

въздействието са от съществено значение за своевременното 

преструктуриране и развитие на прилаганите програми и мерки в посока 

на по-висока ефективност и ефикасност. Ключово значение в този процес 

имат социалните партньори и структурите на организираното гражданско 

общество. 

 

1.2.3. При по-нататъшното развитие на антикризисните политики и мерки е 

изключително важно да се постигне баланс между краткосрочните цели за 

запазване на трудовата заетост и ограничаване на безработицата и 

дългосрочния ангажимент за повишаване на конкурентоспособността и 

постигане на устойчив икономически растеж. 

 

1.2.4. В антикризисните програми от важно значение е постигането на баланс 

между прилагането на активна политика на пазара на труда и мерките, 

свързани с условията, размерите и продължителността на изплащаните 

обезщетения при безработица.  

 

1.2.5. При задълбочаване на негативните тенденции на пазара на труда е 

необходимо да се разработят и допълнителни инструменти за 

въздействие в отделните страни.  

 

1.2.6. Ефектът от прилаганите антикризисни мерки трябва да се оценява и във 

връзка с подобряване на структурата и качеството на работната сила с 

оглед постигането на по-висока конкурентоспособност в следкризисния 

период.  

 

1.2.7. За повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността 

е необходимо подобряване на квалификационните умения не само на 

работниците, но и на мениджърския състав. В тази насока е важна 

допълнителната подкрепа чрез средства от европейските и националните 

фондове за насърчаване на професионалната квалификация .  

 

1.2.8. Необходимо е спешно разработване и приемане на национални програми 

и действия за намаляване на нерегламентираната заетост, които да 

допълнят пакетите от антикризисни мерки, насочени към пазара на труда. 

Борбата със сивата икономика и нерегламентираната заетост трябва да 

се разглежда като част от действията и мерките за по-висока заетост и 

икономическа активност.   
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1.2.9. Изразената тенденция най-засегнати от кризата във всички страни–членки 

да са младите хора определя необходимостта от специален акцент в 

антикризисните програми на мерките, насочени както към подобряване на 

условията за трудова заетост на тази възрастова група, така и за развитие 

на адекватна на потребностите система на образование и професионална 

квалификация.   

 

1.2.10. Основен акцент на по-нататъшното развитие на антикризисната политика 

и мерки и на националните програми за възстановяване на икономиката 

трябва да стане постигането на справедливо разпределение на тежестта 

на кризата между държавата, бизнеса и отделните групи от населението. 

Необходима е  преоценка на нарастващата социална поляризация в 

държавите-членки и прилагането на по-гъвкав и диференциран подход за 

разпределение на тежестта от кризата в следващото структуриране на 

антикризисните мерки.  

 

1.2.11. Поддържането на устойчивост и необходимия обхват на системите за 

социална защита едновременно с преструктурирането на трудовите 

пазари към повече и по-качествени работни места трябва да се превърнат 

в основни приоритети на дългосрочната интегрирана европейска 

политика. 

 

1.2.12. Необходима е по-голяма обвързаност между националното финансиране 

и възможностите за използване на финансови средства от европейските 

фондове. За постигане на устойчив и дълготраен ефект от съществено 

значение е последващото прилагане и на интегрирания подход към 

икономическите и социални политики, запазването на тяхната 

последователност и устойчивост в съответствие с дългосрочните 

европейски цели и по-ефективно използване на всички европейски и 

национални ресурси.    

 

1.2.13. Възможно е приемане на временно решение, даващо по-голяма 

гъвкавост на прилаганата процедура за извънреден бюджетен дефицит в 

определени граници, неизлагащи на риск дългосрочната финансова 

стабилност, особено в страните, най-тежко засегнати от негативните 

последици на пазара на труда.  

 

1.2.14. Чрез приемането на Втори европейски план за икономическо 

възстановяване и развитието на националните антикризисни програми 
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трябва да се осигури както увеличаване на преките разходи за политиките 

на пазара на труда, така и нарастване на инвестиции с доказано 

въздействие върху заетостта. 

 

2. Общностна антикризисна политика в сферата на пазара на труда   

2.1. Приетият от ЕС План за икономическо възстановяване включва мерки, 

насочени към подкрепа на реалната икономика и насърчаване на доверието 

чрез действия в областта на паричните и кредитни условия, бюджетната 

политика и четирите приоритета на Лисабонската стратегия (инвестиции в 

хората, в бизнеса, в инфраструктурата и енергетиката, в научните изследвания 

и иновациите). За защита на заетостта и насърчаване на предприемачеството 

са предприети мерки в подкрепа на трудовата заетост; стимулиране търсенето 

на работна сила; увеличаване на достъпа до финансиране на предприятията; 

намаляване на административната тежест и насърчаване на 

предпримачеството. Тези действия са подкрепени с финансиране от 

европейските фондове в размер на 30 млрд. евро и от националните бюджети 

в размер на 170 млрд. евро. 

2.2. Европейската комисия направи преглед на изпълнението на Плана за 

икономическо възстановяване през м. януари 2009 г. и отправи препоръки към 

страните–членки относно съдържанието и реализацията на националните 

програми за структурни реформи в контекста на европейския антикризисен 

план. Докладът за напредъка по изпълнение на Плана и предварителната 

оценка на Европейския съвет обуславя в значителна степен подобряването на 

ефективността и ефикасността на предприетите антикризисни мерки.  

2.3. През м. юни 2009 г. ЕК прие комюнике „Споделени отговорности за 

заетост”, в което посочи трите ключови приоритета на общите координирани 

действия на страните–членки за смекчаване на влиянието на световната 

финансова и икономическа криза върху трудовите пазари: 

- поддържане на заетост, разкриване на работни места и насърчаване 

на мобилността; 

- професионално развитие в отговор на потребностите на пазара; 

- нарастване на достъпа до заетост. 

 

2.4. На форума на високо равнище по заетостта през м. май 2009 г. ключовите 

приоритети бяха доразвити в десет конкретни области за действие, в които 

страните-членки на общността следва да фокусират вниманието си и да 

използват предоставените инструменти за подкрепа: 

- по-добро използване на схемите за намалено работно време; 
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- по-активно участие и управление на преструктурирането (чрез 

социалното партньорство и неговите структури); 

- подпомагане създаването на работни места; 

- подпомагане мобилността на работната сила; 

- професионално развитие и засилване на „ученето през целия живот”; 

- незабавна помощ за младите хора; 

- действия за подпомагане достъпа до заетост; 

- по-ефективно използване на европейските фондове (структурни и 

кохезионни) за реализацията на програмите; 

- по-ефективно управление на трудовите пазари; 

- по-нататъшно развитие на услугите по заетост. 

 

2.5. ЕК в съобщението си „Нови умения за нови работни места” акцентира 

върху необходимостта от по-ефикасна политика на образование и обучение и 

от модернизация на пазарите на труда, с което цели смекчаване на 

последиците от финансовата и икономическата криза и залагане на потенциал 

за стабилно икономическо възстановяване и развитие. 

 

2.6. Антикризисните политики на страните-членки в отговор на 

задълбочаващото се влияние на кризата върху трудовите пазари включват 

редица мерки, основните от които могат да се обобщят в следните 

направления: 

 

- мерки за запазване на съществуващите работни места и разкриване на 

нови такива; 

- мерки за запазване равнището на доходите и подпомагане на най-

засегнатите от кризата групи; 

- мерки за модернизиране на трудовите пазари и подобряване на 

тяхната ефективност с цел повишаване на адаптивността на работната 

сила; 

- мерки за въвеждане на по-гъвкави работни режими, за повишаване на 

квалификацията и преквалификацията на работната сила. 

 

2.7. Националните политики за заетост включват специфични мерки, 

съчетаващи гарантиране защитата на работниците с активни политики по 

заетост. В зависимост от ефектите, които тези политики осигуряват,  редица от 

страните-членки заменят или допълват първоначалните пакети  с нови мерки и  

действия.  
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2.8. Усъвършенстване на системата за определяне на потребностите от 

работна сила в зависимост от преструктурирането на икономиката  и 

стартирането на програми за насърчаване на мобилността са най-важните 

мерки, които страните-членки реализират по първия ключов приоритет  за 

поддържане на заетост, разкриване на работни места и насърчаване на 

мобилността.  

 

2.9. Мерките, предприети от отделните страни в посока реализация на втория 

ключов приоритет за професионално развитие и преквалификация на 

работната сила, са насочени към усъвършенстване на уменията на всички 

равнища и в най-обобщен вид включват:                                                       

 - обучение на преждевременно напускащите училище;    - 

продължаващо обучение и професионална квалификация на младите хора; 

                           - създаване на 

условия за трудова заетост на учащите се и завършващите образование чрез 

различни стажантски програми, специални програми за обучение и 

преквалификация на младите безработни, развитие на програмите за учене 

през целия живот.   

 

2.10. Във връзка с реализацията на третия ключов приоритет страните-членки 

са предприели мерки за: 

- подобряване на достъпа до работа чрез стимулиране на работодателите 

да наемат и да създават работни места за работници, спадащи към най-

уязвимите групи на пазара на труда – нискоквалифицирани дългосрочно 

безработни, възрастни лица, лица с увреждания; 

- намаляване на данъците и осигуровките на определени групи работници 

с цел подпомагане на покупателната способност на групите, засегнати в най-

голяма степен от кризата; 

-  финансово  подпомагане на домакинствата с намалени доходи 

вследствие на кризата.  

Съветът отдава значение и на мерките, които отделните страни прилагат 

в посока модернизиране и укрепване на капацитета на публичните и частните 

институции по заетостта, както и за промяна в размера и периода на 

изплащаните обезщетения за безработица.  

 

 

3. Антикризисните мерки на пазара на труда в някои страни-членки на 

ЕС 

Анализът на националните антикризисни мерки на някои страни-членки на 

ЕС е представен по трите ключови приоритета, определени на срещата на върха 
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по заетостта и в съобщението „Споделен ангажимент за заетост” на 

Европейската комисия.  

3.1. Първи ключов приоритет - Запазване на трудовата заетост, създаване на 

работни места, насърчаване на мобилността 

3.1.1. Предприетите от отделните страни мерки в тази насока показват 

доминираща роля на програмите за създаване на по-гъвкави условия на 

използване на заетостта на непълно работно време. Подобна практика се 

наблюдава в Австрия, Белгия, България, Франция, Люксембург, Малта, 

Словения. Договореностите между държавата и социалните партньори по 

прилагане на схеми за частична заетост намират израз и във възможни 

корекции на работното време и прилагането им за различен времеви период, 

като те се придружават и от предоставянето на доброволна работа на 

непълно работно време (Люксембург), от разширяване и увеличение на 

публичното субсидиране на споразуменията за временно намалено работно 

време. Частичната заетост като решение за запазване на работни места се 

допълва в посочените страни и от програми, осигуряващи по-широк достъп 

на работещите до професионално обучение и повишаване на 

квалификацията, в които задължително се включват работещите на непълен 

работен ден. В повечето страни държавата субсидира частично за определен 

период заплатите в компании, принудени да намалят работното време като 

предоставя субсидия в определен размер на всеки работещ на намалено 

работно време (Словения), в Холандия - за период от 3 месеца и последващо 

продължаване за максимален срок от 6 месеца. В Люксембург от Фонда за 

заетост се изплаща компенсаторно обезщетение за първите 8 часа за 

работниците, които обичайно работят 20 часа седмично и за първите 16 часа 

за работници, които работят повече от 20 часа на седмица, като целта е да 

се намали финансовата тежест на работодателите, изправени пред 

конюнктурни затруднения. 

3.1.2. Съветът намира за удачна практиката в Холандия за прогнозиране и 

овладяване на негативните последствия от преструктурирането на отделните 

сектори на икономиката. Там е създадена национална мрежа от тридесет 

центъра за мобилност, които изпълняват конкретна роля във връзка с 

регионалните политики в областта на пазара на труда. Най-важната им 

задача е да събират на едно място всички регионални участници от 

обществената и частната сфера, да насърчават по-тясното и по-ефективно 

сътрудничество помежду им и така да улесняват насочването на търсещите 

работа към все още незаети работни места и да съдействат за по-точното  

предвиждане на бъдещите нужди от работна ръка.  



 
_____________________________________________________________________________________ 

ИСС/2/013/2010 – Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

13 

3.1.3. Анализът показва, че сериозен акцент в националните програми имат 

мерките, целящи насърчаване създаването на нови работни места. 

Предприетите от отделните страни-членки стъпки в тази посока могат да 

бъдат обобщени в няколко основни направления:  

 

-  Приоритетно подобряване на инвестиционните възможности на малките и 

средни предприятия с цел създаване на работни места, което се свърза с по-

добър достъп до фондовете с дялово участие и отпускане на кредитни линии 

за плащане на разходи за социално осигуряване, ДДС и авансов данък за 

доходи от професионална дейност, в случая на Белгия. 

 

- Създаване на държавен фонд за местни инвестиции, ориентирани към 

създаване на нови работни места в сектора на строителството и специален 

държавен фонд за съживяване на икономиката и заетостта за финансиране 

на действия със силно въздействие върху запазването и създаването на 

работни места в стратегически сектори (НИРД и иновации, автомобилен 

сектор, околна среда, строителство и ремонтна дейност, малки транспортни 

инфраструктури, доставка на социални услуги), в случая на Испания. 

  

 

 - Изискване към банките в Ирландия да предоставят най-малко 10% по-

голям ресурс за кредити на малки и средни предприятия. Специално 

внимание при тази страна заслужават мерките, стимулиращи инвестиции във 

възобновяеми енергийни източници чрез създаване от банки на фонд  в 

подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност и отпускането на 

средства за училищна инфраструктура и топлоизолация на домовете.  

    

 

- Разширяване на субсидиите за мерки, насочени към подобряване 

термичната изолация на сградите, както и към насърчаване обновлението на 

отоплителните инсталации в жилищни и бизнес сгради  в Австрия.   

 

- Специален акцент на антикризисната програма в Португалия върху 

инвестициите в производство на енергия от възобновяеми източници и 

енергийна ефективност, както и за модернизация на технологичната 

инфраструктура.      

 

- Дългосрочната програма, разработена в Холандия, е насочена към 

устойчивото развитие и енергетиката, иновациите и знанието, обновяването 



 
_____________________________________________________________________________________ 

ИСС/2/013/2010 – Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения 

14 

на градската среда и развитието на кварталите, както и към запазването на 

социалните придобивки в дългосрочен план.  

 

- В Румъния бе приета схема за държавни помощи за подкрепа и развитие на 

МСП, за които държавните помощи са увеличени въз основа на решение на 

правителството от 5 милиона на 100 милиона евро за периода 2009 – 2011 г. 

Създаден бе и гаранционен фонд за кредити за малки и средни предприятия. 

  

    

- Във Финландия бяха увеличени публичните разходи за транспортна 

инфраструктура, НИРД и субсидиите за ремонт на жилища.  

3.1.4. Втората основна насока е свързана с предприетите мерки в данъчното 

облагане и предоставяне на данъчни и осигурителни облекчения за 

определени производства и групи от населението:   

- В Белгия са осигурени финансови средства за освобождаване от авансов 

данък на доходи от професионална дейност, в т.ч. и за научните работници, 

както и на доходи от извънреден труд. 

  

- В Чехия предприемачи и предприятия с повече от петима служители се 

освобождават от авансово плащане на данък върху доходите за 2009 г., като 

спестените средства могат да се използват за преодоляване на спада на 

поръчките или за инвестиране в машини и инструменти.   

 

 - В Испания е предвидено намаление с 50% на осигуровките, плащани от 

работодателя на общественото осигуряване, когато договорът е суспендиран 

или работното време е временно намалено, както и 100% намаляване на 

осигуровките при наемане на безсрочен договор на безработни, които 

получават обезщетение за безработица.         

 

- В Румъния е дадена възможност на малките и средни предприятия да 

компенсират възстановения ДДС чрез платения ДДС или чрез други данъчни 

облагания, дължими на държавния (публичен) бюджет не само през месеца, 

когато са подадени молбите за възстановяване, но и през следващите 

месеци, както и след изтичане на законния срок от 45 дни.   

 

- Намаляване на ДДС върху храните е предвидено във Финландия. 

 

3.1.5. Сериозно внимание в националните програми е обърнато на специфични 

мерки, обусловени от конкретната национална специфика: 
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- В Белгия акцент е активизиране на инструментите за  насърчаване на 

външната търговия и чуждестранните инвестиции.  

- В Чехия се увеличават гаранциите по заеми на малки и средни 

предприятия, а в Австрия е въведена държавна гаранция за определени 

фирмени заеми.    

- В Малта се акцентира върху подпомагане на туристическия сектор и по-

големи усилия за привличане на инвестиции в областите, в които страната 

има конкурентно предимство (финансови услуги, ИТ услуги и производство на 

фармацевтични продукти). 

3.2. Втори ключов приоритет – Усъвършенстване на уменията за  

задоволяване на нуждите на пазара на труда 

3.2.1. В рамките на този приоритет са включени мерки, целящи активизиране и 

насърчаване на ефективното търсене на работа и създаване на условия за 

улесняване на достъпа до работни места:   

- С цел усъвършенстване на уменията и засилване на обучението през целия 

живот в Испания е приета специална програма от мерки за професионална 

ориентация, обучение и включване на пазара на труда, обезпечена с 

финансиране в размер на 201 милиона евро.             

- Мерките по втория ключов приоритет заемат сериозно място в 

националната антикризисна програма на Холандия, като за целта са 

предвидени и значителни финансови средства – 150 млн. евро от 

Европейския социален фонд за обучение на нискоквалифицирани работници 

или работници без квалификация и 90 млн. евро за реинтегрирането на 

хората, които търсят работа, обратно в сферата на заетостта. С цел 

насърчаване на работодателите да наемат работници от други отрасли, се 

предоставя безвъзмездна помощ за преквалифициране на работниците. 

„Новият“ работодател може да кандидатства за отпускане на безвъзмездна 

помощ в размер на 50% от разходите за преквалифициране до максимум 

2500 евро, като предварително условие за достъп до помощта е тя да бъде 

използвана за обучение или преквалификация, водещи до присъждане на 

диплома или степен на квалификация. Правителството ще отпусне 

допълнителни ресурси по програми за признаване на придобитите по-рано 

знания, като възстанови 50% от разходите на бивш работодател, който 

предостави възможност на неквалифициран работник да участва в програма 

за признаване на придобитите по-рано знания. 
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3.2.2. Специално внимание заслужават мерките, ориентирани към създаване на 

условия за по-добра трудова заетост на младите хора: 

- В Португалия се предвижда професионално обучение на младежи с 

бакалавърска и магистърска степен в региони със слаби възможности за 

заетост, което ще бъде предхождано от период на обучение и 

преквалифициране, осигурен от фирми и висши образователни институти, 

специално предназначени за тази цел.   

- Подобни са мерките, предприети в Словения, където на младите хора, на 

които предстои да се дипломират, се дава възможност да преминат стаж по 

специалността в съответните предприятия, а на работодателите, които ги 

назначат в рамките на определен период след дипломирането, се 

предоставя субсидия. 

- В Ирландия се предвижда схема за съкратени обучаващи се работници за 

придобиване на висше образование за работещите на принудително 

съкратено работно време чрез осигуряване на допълнителни места (23 435) 

за обучение чрез кратки 10-седмични и дълги 20-седмични курсове за 

придобиване на професионален опит чрез курсове за преквалификация и за 

придобиване на висше образование – редовно обучение. 

3.2.3. За по-точното прогнозиране на нуждите на пазара на труда и постигане на 

съответствие между професионалната подготовка на младежите и 

потребностите на фирмите и организациите интерес представлява опитът на 

Люксембург и Холандия.  

- Отделът за професионално ориентиране на Службата по заетостта  в 

Люксембург предлага кариерно подпомагане на младежи, посредством 

работа в рамките на училищните планове за заетост на различните 

технически училища с цел да насърчи личностното им развитие и да улесни 

навлизането им в академичния и професионален живот. Целта на тези 

инициативи е да се стартира и установи постоянно присъствие на 

консултантите по професионално развитие в училищата, които да доставят 

информация и подробни обяснения на учениците и техните родители относно 

възможностите за професионално обучение за търсените професии на 

пазара на труда. Предвидени са две основни програми. Договорът “Подкрепа 

за заетост” е насочен към публичния сектор, като тази нова мярка позволява 

на младите хора да използват услугите на активатор от публичния сектор с 

цел получаване на практическа и теоретична професионална подготовка, 

която би улеснила навлизането им на пазара на труда. Вторият договор - 

“Въвеждане в работата”, е насочен към частния сектор и се сключва между 
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приемащата фирма, търсещия работа младеж и ADEM. Този договор 

гарантира, че търсещото работа лице ще премине практическо обучение на 

работното място, което да улесни достъпа му до пазара на труда, като 

работата се свързва и с допълнително практическо обучение, което да 

подпомогне навлизането на пазара на труда на младия работник. Такъв вид 

договор може да се предложи само от ADEM на работодател при 

перспективата работникът да бъде нает след края на пробния период. 

Работодателят трябва също така да осигури обучение и наблюдение на 

търсещия работа младеж. Фондът за заетост възстановява част от заплатата 

на работодателя, като е предвидена и финансова компенсация, ако 

впоследствие той замени временния трудов договор с постоянен. 

- В Холандия бюра за услуги в сферата на обучението и работата, които  

подобряват прехода от образователната сфера към пазара на труда, ще 

бъдат създадени в тридесетте регионални центъра по заетостта, които са 

свързани с центровете за мобилност, за което е предвидено и структурирано 

финансиране. От значение е приемането на Закон за инвестиране в младите 

хора (WIJ), който би задължил общините да отправят предложения за работа 

или учене към безработните младежи на възраст до 27 години. Сериозно 

внимание се обръща на борбата срещу ранното отпадане от училище, като 

ще бъдат засилени политиките, насочени към намаляване на ранното 

отпадане от училище и задържане на младите хора в училище, особено 

когато те получават образование, свързано с отрасли, в които има излишък 

на работна ръка. Акцентира се и върху осигуряване на места за стаж като 

добра възможност за осигуряване на връзка между младите хора и 

работодателите.  

3.3. Трети ключов приоритет – подобряване на достъпа до работа 

3.3.1. В рамките на този приоритет са включени мерки, целящи активизиране и 

насърчаване на ефективното търсене на работа и създаване на условия за 

улесняване на достъпа до работни места: 

- Най-важната мярка на правителствената програма, насочена към 

стимулиране на потреблението в тази насока в Белгия, предвижда пряко 

отразяване на индексацията на данъчните скали върху авансовия данък за 

доходи от професионална дейност, което ще даде възможност на 

домакинствата да се предостави временна кредитна линия на обща стойност 

1.2 млрд. евро, съответстваща на заем с нулева лихва. В тази посока е и 

увеличаването на размера на обезщетението при безработица, но с оглед 

стимулиране на връщането към работа този размер намалява с течение на 

времето.  
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- Нарастване на размера на обезщетението за безработица на работници с 

непълна заетост има в Люксембург - от 80 на 90%, и в Испания – от 40% на 

60%, като същевременно се предвижда и премахване на периода на 

изчакване за получаване на право на обезщетение.    

- Удължаване на периода на изплащане на обезщетения при безработица и 

на техния размер е въведено в Чехия.                

- По-кратък задължителен осигурителен стаж като условие за отпускане на 

обезщетения за безработица е елемент на реформата на системата за 

обезщетения при безработица във Финландия. 

3.3.2. Като мярка за субсидиране на временно освободените работници в 

Словения е предвидено изплащане за срок не повече от шест месеца на 85% 

от средното им възнаграждение за последните три месеца, като сумата не 

може да бъде по-малка от минималната работна заплата и не може да 

надхвърля 805 евро (т.е. максималния размер на обезщетението при 

безработица). Финансирането се осигурява от държавата (65%) и от 

работодателите (35%). В Испания са предвидени 82.5 млн. евро за отпускане 

на субсидии в размер на 1500 евро за всяко наето безработно лице, което 

издържа семейство.  

3.3.3. В Холандия е разширена възможността за получаване на обезщетения за 

безработица при непълно работно време (не повече от 50% намален работен 

ден), като за този период, но за максимален срок три месеца и възможност за 

подновяване до два пъти по максимум шест месеца, работниците получават 

обезщетение, без да се прилагат изискванията на Закона за обезщетенията 

при безработица. Схемата се придружава от споразумение за обучение на 

работниците за времето, в което не работят, като Институтът за обезщетения 

на работниците наред с изплащането на обезщетенията може да 

възстановява и разходите за обучение.  

3.3.4. Намаляване на подоходното облагане с цел подкрепа на покупателната 

способност на домакинствата с най-ниски доходи е предприето в Ирландия, а 

в Австрия работници с по-ниски заплати (до 1200 евро месечна брутна 

заплата) ще заплащат 380 евро по-малко данъци годишно. Във Франция 

намаленото данъчно облагане на домакинствата, чиито доходи са най-ниски, 

се съчетава и с еднократни помощи за най-ниско заплатените работници. 

Предвидено е при определени условия изплащане на еднократна помощ в 

размер на 500 евро на заетите лица с несигурни работни места, както и на 

всеки, който се регистрира като активно търсещо работа лице.  
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3.3.5. Повишаване на семейните помощи и актуализиране на техния размер е 

предвидено в Белгия. В Испания тази мярка е част от общата антикризисна 

програма и се разглежда като мярка с пряк ефект върху стимулирането на 

икономиката. В Австрия финансовите помощи се увеличават до размер от 

500 млн. евро. Финансова подкрепа за семействата с ниски доходи също е 

предвидена и в Португалия. 

3.3.6. Интерес представлява предприетата от Малта мярка по отношение на по-

възрастните работници, на които се разрешава да останат на работа и 

запазят правото си на пенсия и след навършване на пенсионна възраст (61 

години), ако заплащат сами социалните си осигуровки до навършване на 65-

годишна възраст. 
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