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12.	Къде	може	да	се	информирате	за	работата	на	Икономическия	и	социален	съвет?

ИСС работи на принципите за публичност, прозрачност, диалогичност, информираност на обществото. Той е 
отворен към всички държавни и граждански структури и медиите.

Всички приети от ИСС документи – становища, резолюции, анализи, 
материали от проведените дискусии, конференции и публични 
консултации, както и информации за неговата работа, се публикуват на 
официалната уеб-страница на ИСС на адрес www.esc.bg. 

Повече информация за дейността на Европейския икономически и 
социален съвет можете да намерите на неговия сайт на адрес www.eesc.
europa.eu.

Информация за националните икономически и социални съвети 
и тяхната дейност, включително и българския ИСС, има и на интернет-
страницата на мрежата CESLink на адрес www.eesc.europa.eu/ceslink/

Всички приети от ИСС документи и информации за неговата работа се 
публикуват на официалната уеб-страница на адрес www.esc.bg. 

Повече информация за дейността на Европейския икономически 
и социален комитет може да се намери на неговия сайт на адрес  
www.eesc.europa.eu.

Информация за националните икономически и социални съвети и 
тяхната дейност, включително и българския ИСС, има и на интернет-
страницата на мрежата CESLink на адрес www.eesc.europa.eu/ceslink.

За	контакти:	

София 1784, бул. “Цариградско шосе” №111

тел. 02/ 939 80 32, факс: 02/ 939 80 36; e-mail: office@esc.bg

10.	Какво	място	заема	ИСС	сред	подобни	европейски	структури?		
С	кои	организации	в	ЕС	си	партнира?

Много от своите постижения българският ИСС дължи на ползотворните контакти и подкрепа от 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). 

Началото на това сътрудничество е свързано с дейността на Смесения консултативен комитет 
“Европейски съюз – България”. Той бе създаден през 1998 г. като съвместна инициатива между ЕИСК и 
организациите на българското гражданско общество и беше една от първите стъпки за включването 
му в процеса на подготовка на България за присъединяването й към Европейския съюз. В периода  
1999 г. - 2006 г. Смесеният консултативен комитет “Европейски съюз – България” е провел  
14 заседания. 

От 1 януари 2007 г., с пълноправното членство на България в Европейския съюз,  
страната ни има 12 представители - членове на ЕИСК, десет от които са членове на българския ИСС. 

Българският ИСС активно участва в основните инициативи на ЕИСК, като е бил и домакин на 
съвместни прояви. Взаимодействието се осъществява по приоритетни стратегически проблеми на 
ЕС – обновената Лисабонска стратегия, европейския социален модел, пазара  на труда, миграцията 
и други. Със своята дейност и резултати ИСС подкрепя европейската концепция за демокрацията 
на участието, за гражданския и социалния диалог. През май 2008 г. на международна конференция 
в София ИСС представи решението си за обявяване на 19 май – деня на създаването на ЕИСК, за 
Ден на организираното гражданско общество в България и призова за превръщането му в Ден на 
организираното гражданско общество в Европа.

Особено активно е сътрудничеството между ИСС и ЕИСК в развитието на инициативите на 
организираното гражданско общество по реализацията на обновената Лисабонска стратегия. В 
изработената общоевропейска платформа, наречена «58 конкретни стъпки за успеха на Лисабонската 
стратегия», ЕИСК включи 4 предложения на ИСС. 

Важен момент в сътрудничеството с ЕИСК по Лисабонската стратегия и новите реалности 
за гражданското общество бе и международната конференция, проведена през септември  
2008 г., с участието на г-н Марио Сепи, президент на ЕИСК, и проф. Мария Родригес, един от водещите 
специалисти по Лисабонската стратегия, специален съветник в Европейската комисия.

ИСС развива и двустранно сътрудничество с националните икономически и социални съвети на 
други страни-членки. Особено ползотворно то е с ИСС на Франция, с който се провеждат и съвме- 
стни прояви. Негова делегация участва в организираната в София през септември 2008 г. публична 
консултация по проблемите на децата и семейството.

ИСС участва пълноценно и в изградената мрежа на националните икономически и социални 
съвети CESLink. ИСС е член и на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и 
сродни организации, в които влизат 58 страни от всички континенти.

	11.	Като	се	има	предвид	ролята	на	България	в	регионалното	сътрудничество,		
какъв	е	приносът	на	ИСС	за	развитие	на	гражданското	общество	и		
неговите	структури	в	регионален	аспект?	

ИСС на България играе все по-значима роля за развитието на регионалното сътрудничество в 
областта на гражданския диалог, в съответствие с политиката на България като страна-член на ЕС със 
стратегическо положение в Югоизточна Европа и Черноморската зона. 

Съветът вижда своята мисия в активизиране на взаимодействието между икономическите 
и социални съвети и сродни организации в страните от региона. Израз на това разбиране бе и 
международната конференция, организирана от ИСС съвместно с ЕИСК през юни 2007 г. в София.

ИСС е сред основните партньори в срещите на Форума “Западни Балкани” с участието на страните 
от региона, членки или не на ЕС, както и в годишните срещи на европейската инициатива “Европейски 
съюз – Средиземноморие”. 

ИСС ще продължи да бъде активен участник в новите инициативи на Европейския съюз в 
Средиземноморския регион и развитието на евро-черноморското сътрудничество.

1.	 Какво	е	Икономическият	и	социален	съвет?

Икономическият и социален съвет (ИСС) е “гражданският парламент” на България. Той обединява 
различни организации на гражданското общество у нас с общи интереси. 

ИСС е “консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по 
икономическото и социалното развитие”. Така приетият от Народното събрание през 2001 г. Закон  
за Икономическия и социален съвет регламентира неговия статут.

Като действащ орган съветът е конструиран с провеждането на първата му пленарна сесия на 10 
декември 2003 г. През април 2008 г. той започна втория си четиригодишен мандат. 

България е първата от новите 12 страни-членки на Европейския съюз, в която ИСС се изгради 
и развива успешно по модела на Европейския икономически и социален комитет - като нов тип 
институция, напълно независима от законодателната и изпълнителната власт. 

ИСС се утвърди като постоянна институционална форма за консултации, диалог и информация 
на гражданското общество. Той изразява и защитава интересите на гражданското общество, като 
представя съгласуваните позиции и предложения на членовете на ИСС пред изпълнителната и 
законодателната власт. За целта съветът приема становища, резолюции и анализи и организира 
публични консултации по значими обществени проблеми - икономически, социални, образователни, 
демографски, здравни и др. 

Създаването на такава демократична институция на гражданското общество бе един от 
ангажиментите на страната ни в процеса на присъединяване към Европейския съюз, който тя 
реализира успешно. 

С пълноправното й членство в ЕС от 1 януари 2007 г. ИСС бе изправен пред нови предизвика-
телства и отговорности. Днес той е сред националните съвети на страните-членки на Общността, 
който получава висока оценка, признание и уважение от европейските институции за работата си  
по утвърждаването и развитието на нови форми на гражданския диалог в България. 

2.	 Кои	са	членове	на	ИСС,	кой	и	как	ги	определя?

Икономическият и социален съвет е уникален тип институция и по своя състав. Той се  
характеризира с реално представителство на трите основни групи граждански организации 
- работодателски, синдикални и други организации с общи интереси. Съветът е единственият 
национален орган, който ги събира на общ форум. 

Изключително важно е, че тези три групи организации са обединени на принципа на 
равнопоставеността. В ИСС те имат равни квоти от по 12 представители, или общо 36 души. 

Член на Съвета е и неговият председател, който се избира  от Народното събрание по 
предложение на Министерския съвет и след съгласуване на кандидатурата му с всички представени 
в ИСС организации. През септември  
2003 г. парламентът избра за председател 
на Икономическия и социален съвет доц. 
д-р Лалко Дулевски, а през януари 2008 г. 
го преизбра за втори мандат.

12-те членове в Група І са определени  
от ръководните органи на работодател-
ските организации, признати за нацио-
нално представителни. С такъв статут са 
шест организации – Българска стопанска 
камара, Българска търговско-промишлена 
палата, Конфедерация на работодателите 
и индустриалците в България, Асоциация 
на индустриалния капитал в България, 
Български съюз на частните предприемачи 
“Възраждане”, Съюз за стопанска инициатива. Първа сесия на Икономическия и  

социален съвет. София, 10 декември 2003 г.



4.	 Какви	са	принципите	на	гражданския	диалог	и	как	той	се	осъществява	в	България?

Гражданският диалог е неразделна част от европейския социален модел, чиито ценности 
България напълно споделя. Новата концепция за съвременно европейско управление предполага 
консултиране, ангажиране и осигуряване на подкрепата на структурите на гражданското общество 
- на тези, които са пряко засегнати от актовете на изпълнителната и законодателната власт. В ЕС 
организираното гражданско общество и гражданският диалог се смятат за ключов фактор за 
ефективността на предприеманите от правителствата действия.

За ИСС е изключително важно да намери най-подходящия национален модел за практическото 
развитие на гражданския диалог като форма на демокрацията на участието. ИСС в България  
постоянно доказва, че ефективен граждански диалог е възможен само на базата на равно- 
поставеност, консенсус и взаимно зачитане на интересите на всяка една организация. 

5.	 Какви	са	основните	цели	и	задачи	в	дейността	на	ИСС?

Икономическият и социален съвет е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да 
гарантира връзката между обществото и държавното управление. 

Основната цел в дейността на ИСС е да осигури възможност различните представители на 
организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно 
се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. ИСС е призван да улесни достъпа и 
участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението 
на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Съветът работи за насърчаването на диалога и консултациите между структурите на 
организираното гражданско общество и президента на републиката, парламента и правителството 
по икономическите и социалните политики на страната. Той е постоянната институционална и 
законово регламентирана форма на граждански диалог, като осигурява съгласувани действия и  
тясно сътрудничество между партньорите.

	6.	 Как	работи	Икономическият	и	социален	съвет?

Дейността на “гражданския парламент” се осъществява по специален закон - Закона за 
Икономическия и социален съвет, приет през 2001 г., с някои изменения и допълнения, като най-
съществените са от април 2008 г.

Четири основни принципа определят работата на ИСС – независимост, консенсус, равно-
поставеност, взаимодействие с други държавни и граждански структури.

На първо място е принципът на независимостта на съвета от изпълнителна, законодателна или 
каквато и да е власт. В него няма представители на парламента, правителството или на някоя друга 
държавна институция. 

Принципът на консенсус е ключът 
към успеха на ИСС у нас. Законът за  
ИСС регламентира, че актовете на  
съвета се приемат с мнозинство не по-
малко от 75% от присъстващите чле-
нове, а решенията на Председателския 
съвет - с пълно единодушие. Този факт 
още веднъж потвърждава огромната 
отговорност на ИСС да изрази волята и 
интересите на гражданското общество, 
като постигне обща, консенсусна 
позиция на всички представени в него 
граждански структури.

Третият принцип на работата му е 
равнопоставеност между трите групи - 
работодатели, синдикати, трети сектор. 
Тя се реализира както чрез равното им 
квотно участие в състава на ИСС, така 
и чрез изискването за постигане на 
консенсус, който гарантира, че никоя 
група не може да бъде пренебрегната.

Четвъртият принцип обвързва 
дейността на ИСС в сътрудничество 
и взаимодействие с институциите 
на държавната власт и с другите 
граждански структури, непредставени 
в съвета.

Тези принципи, цели и основни задачи ИСС осъществява, като разработва и приема становища, 
резолюции и анализи по проектозакони, проекти или утвърдени национални стратегии, програми 
и планове, свързани с икономическото и социалното развитие на България, както и по актуални 
въпроси в тези сфери. 

За своите актове ИСС може да бъде сезиран от президента на републиката, председателя на 
Народното събрание, Министерския съвет. Съветът разработва актове и по своя инициатива. 

С дейността си българският ИСС инициира и разви нови, типично български форми на 
граждански диалог. От 2006 г. той започна да организира открити публични консултации между ИСС 
и институциите на законодателната и изпълнителната власт по стратегическите икономически и 
социални проблеми. 

Публичните консултации като нова форма за граждански диалог, предложени от българския  
ИСС и вече законово регламентирани с измененията на Закона за ИСС от 2008 г., получиха висока 
оценка от Европейския икономически и социален комитет и други международни партньори.

През периода 2006 – 2008 г. ИСС проведе 12 публични консултации с участието на президента на 
републиката, председателя на Народното събрание, народни представители, министри, представи-
тели на местната власт, на граждански организации, на европейски институции. Тяхното участие и 
последвалото включване на направените от ИСС предложения в документи на законодателната 
и изпълнителната власт показват нарастващата роля на съвета при вземането на стратегически 
решения за управлението на страната.

7.	 По	кои	проблеми	и	документи	на	законодателната	и	
изпълнителната	власт	се	е	произнесъл	ИСС?

За периода 2004 – 2008 г. Икономическият и социален съвет е приел 27 становища, резолюции и 
анализи. Те обхващат почти всички основни проблеми, които имат дългосрочно значение за разви-
тието на страната ни. С изразените позиции ИСС е отправил към законодателната и изпълнителната 
власт редица препоръки и конкретни предложения за тяхното решаване.

ИСС работи активно по проблемите на демографското развитие и демографската политика на 
България и свързаните с нея миграция и интеграция, отчитайки изключителното им значение за 
страната ни в следващите десетилетия. С дългосрочна перспектива са и проблемите на семейството, 
отговорното родителство и закрилата на децата, образованието и професионалното обучение, които 
също са силно застъпени в становищата. 

ИСС обръща сериозно внимание на развитието на социалноосигурителните системи – пенсион-
ната и здравната, като в редица свои становища и резолюции прави предложения за подобряването 
им. Важно място в становищата на ИСС - както и в дневния ред на обществото, заема политиката по 
доходите.

Проблемите на индустрията, неформалната икономика и мерките за ограничаването й, проблеми 
на отделни отрасли – селско стопанство, туризъм, производство на текстил и облекло, са сред 
стратегическите насоки за развитието на страната ни, по които се е произнесъл ИСС.

ИСС е анализирал и дал предложения за подобряване правната защита на потребителите, както и 
за повишаване ефективността на съдебната система при решаване на трудови спорове.  

ИСС е изразил позиции по проекта на управленска програма на правителството, по проекта 
на Националната програма за реформи, по проблемите, свързани с програмите за усвояване на 
средствата от структурните фондове на ЕС. 

Въпросите на обновената Лисабонска стратегия и нейното приложение са ключов приоритет 
в дейността на ИСС. По нея той е приел две становища, като в тях и в становища по други имащи 
отношение към нея проблеми е направил повече от 200 предложения за реализирането на записаните 
в документа приоритети и мерки и свързаните с това стратегически проблеми на страната. 

8.	 Задължителни	за	законодателната	и	изпълнителната	
власт	ли	са	становищата	и	резолюциите	на	ИСС?

ИСС е консултативен орган и неговите препоръки нямат задължителен характер за изпълнение  
от отговорните държавни институции. Законът за ИСС обаче регламентира задължения за държавните 
и общинските органи в работата им със съвета и осъществяването на връзката между тях.

Съгласно законовите разпоредби държавните и общински органи предоставят информация, 
която е необходима за работата на съвета. А институциите, по чието предложение са приети актове 
на съвета, както и тези, на които са изпратени актове на съвета, приети по негова инициатива, канят 
за участие негови представители при обсъждането или решаването на тези въпроси.

В приетите становища, резолюции и анализи ИСС е представил редица предложения към 
изпълнителната и законодателната власт. Въпреки че те не са задължителни, практиката показва, 
че държавните институции все повече се съобразяват с предложенията на ИСС и ги отразяват 
в разработваните  от тях документи. Те отчитат, че това е мнението, позицията, интересите на 
гражданското общество и се съобразяват с него. 

9.	 В	какво	се	изразява	ефектът	от	работата	на	ИСС?

Конкретно измерен, ефектът от дейността на ИСС се съдържа в над 450-те предложения към 
изпълнителната и законодателната власт, които съветът е направил в приетите от него документи 
през петте години от създаването му досега. 

Много от тях са намерили приложение във вече утвърдени актове – в закони, в управленската 
програма на правителство, в Националната демографска стратегия, в Националния план за развитие, 
в Националната здравна стратегия, Националната програма за реформи, Националната стратегия 
по миграция и интеграция, в документи, свързани с усвояването на средствата от фондовете на 
Европейския съюз, и други.

Изключителната съпричастност на ИСС към ключовите за икономическото и социално развитие 
на страната ни проблеми намират израз и във факта, че по собствена инициатива на съвета са 
разработени над 85% от приетите от него документи. Това е резултат от нарастващата активност на 
организациите на гражданското общество в защита на общите им интереси.  

Ефектът от дейността на ИСС може да се измери и с подкрепата и уважението, които той получава 
от президента на републиката, парламента, правителството, и признаването му за равностоен 
партньор. Доказателство за това е и фактът, че все по-често изпълнителната и законодателната власт 
се обръщат за консултации с ИСС по стратегически икономически и социални проблеми. 

От изключително значение са и постигнатите резултати в международен аспект. Благодарение на 
активната работа на ИСС България все повече се утвърждава като модел за ефективен граждански 
диалог.

Заседание на Смесения консултативен комитет   
„Европейски съюз - България”. София, октомври 2005 г.

В Група ІІ влизат 12 членове, определени от ръководните органи на признатите за национално 
представителни синдикати. На това изискване отговарят две организации – Конфедерацията на 
независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда “Подкрепа”.

Група ІІІ е най-многообразната - като самото общество. Нейните 12 членове представляват 
граждански организации с други общи интереси. Те са посочени в закона – организации на 
селскостопанските производители, на производствените кооперации, на занаятчиите, на 
потребителите, на жените, на хората с увреждания, на пенсионерите, социални и други, както и двама 
независими учени - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика.

 Мандатът на членовете и председателя на съвета е 4-годишен. 

3.	 Защо	бе	необходимо	създаването	на	съвета	като	нова	структура	и		
по	какво	той	се	отличава	от	съществуващите	форми	за	социален	диалог?

Икономическият и социален съвет стана факт у нас благодарение на постигнатия политически и 
обществен консенсус за мястото, ролята и значението на такъв тип институция като самостоятелен, 
независим граждански парламент. Той се разви на основата на натрупания опит, традиции и 
постижения в областта на социалния диалог, воден у нас от началото на демократичните промени. 
Изключително важно значение за неговото създаване и успешно развитие имат разбирането, 
убедеността и подкрепата на социалните партньори у нас за гражданския диалог като следващ етап и 
по-широка форма на социалния диалог.

България направи качествено нова стъпка, като избра по-трудния, но по-правилния път за 
развитие на гражданския диалог. В повечето от новите страни-членки в отговор на изискванията за 
членство в ЕС съществуващите национални структури за социален диалог – какъвто е Националният 
съвет за тристранно сътрудничество у нас, бяха трансформирани в Икономически и социални съвети. 
В България обаче бе създадена институция от нов тип. 

В ИСС няма представители на държавата (за разлика от тристранните съвети, в които членове са 
и представители на правителството), което го прави независим от изпълнителната и законодателната 
власт консултативен орган.

В Европейския съюз се прави разлика между “социален диалог” и “граждански диалог” по 
отношение на участници, процедури, предмет на обсъждане, цели. Днес това разграничаване, както 
и законодателното и институционално развитие на социалния и гражданския диалог, е факт и у нас.

В България е изградена правна и институционална рамка на социално партньорство на 
всички равнища. То се осъществява трипартитно на национално равнище - между правителството 
и организациите на синдикатите и на работодателите (чрез Националния съвет за тристранно 
сътрудничество), или бипартитно на браншово ниво – между организациите на синдикатите и 
работодателите. Предмет на обсъждане са конкретни икономически и социални параметри от 
интерес на съответните организации, като целта е постигане на договореност по тях. 

Гражданският диалог продължава, допълва и разширява на ново равнище социалния диалог. Той 
се осъществява както между структурите на гражданското общество, така и между тях и държавната 
власт по проблеми, представляващи интерес за големи групи от обществото. Европейската практика 
го утвърждава като форма на реализация на демокрацията на участието. Той цели не договаряне 
на конкретни показатели, а определяне на икономическите и социалните политики за развитие на 
страната. Направените в него предложения са приемливи за цялото общество.

Със създаването на ИСС като нова институция на гражданския диалог у нас започна и нов етап в 
развитието на организираното гражданско общество.

Публична консултация по проблемите на децата и семейството  
под патронажа на президента на България г-н Георги Първанов.  
София, септември 2008 г.


