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Кратко изложение на дисертационния труд 

 

Предлаганият за защита дисертационен труд се състои от увод, три 

глави, заключение, използвана литература. 

 

УВОД 

 

В уводната част на дисертацията се разглежда актуалността на 
изследвания проблем, като са засегнати темите за променящия се контекст на 
индустриалните отношения, нарастващата безработица и промените на 
пазара на труда. Обсъдени са песимистичните прогнози относно състоянието 
и бъдещето на синдикатите, стесняването на обхвата на синдикалното 
членство, намаляване на колективнодоговорната им сила и способността им 

да мобилизират наемните работници и да отстояват техните искания, под 
влияние на новите управленски стратегии, основани на директна 
комуникация и мобилизиране на работниците. Коментира се отслабването на 
синдикалното движение и кризата на вътрешното взаимодействие между 
съставните части на синдикатите. 

В увода са зададени и общи изследователски въпроси: по какъв начин 

дейностите на синдикатите въздействат за повишаване сигурността на 
работещите, какви са реалните резултати от дейността на професионалните 
организации, механизмите за организиране и провеждане на протестни 

действия и до каква степен те влияят върху процесите за определяне на 
политики в сферата на икономиката и пазара на труда. Анализират се какви 

препоръки/решения следва да се направят за усъвършенстване на дейностите 
на синдикатите за повишаване на ефективността им в обществения живот. 

 Подчертано е също, че в България все още няма практика да се 
прави задълбочен анализ на степените на въздействие на обществените 
организации, в това число и на синдикалните структури, върху процеса на 
формиране на политики от страна на управляващите правителства, както и 

да се анализират получените преки и косвени резултати за обществото като 
цяло. По-скоро съществуват обобщени оценки за въздействието на 



АВТОРЕФЕРАТ 
на дисертация „Съвременни аспекти за защита правата на работниците посредством 

синдикалното движение в България“ за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“ 

 

научна специалност 05.11.01 „Социология” 
 

гражданското общество в процесите като цяло, с което се цели 

осъществяване на по-добро маркиране на взаимодействието между 
институциите и неправителствения сектор. 

От задълбоченото проучване на научните публикации по темата стана 
ясно, че съществува изследователска ниша за изучаване на съвременните 
аспекти за защита правата на работниците посредством синдикалното 
движение в България в социологически аспект. Прилагането на 
социологическия подход за изучаването на процесите, свързани с дейността 
на синдикатите, е необходим и значим, най-малкото защото разкрива ново 
изследователско поле и ново направление в икономическата социология и 

социологията на труда. Също така демонстрира познавателните 
възможности на социологията, разкрива връзки и зависимости между 
отделните елементи на цялостния процес по действията за защита правата на 
работещите и практиката по прилагането на директните взаимодействия 
между синдикати, работодатели и управляващи. 

Социологическият подход позволява на първо място да се акцентира 
върху поведението на всички участници в тристранния процес, причините за 
тяхното поведение и резултатността от дейностите им по отношение  
формирането на политики към работещите. На второ място, социологията е 
най-добрият интерпретатор при изучаване на връзките и 

взаимозависимостите между отделните елементи на процесите на 
организиране на протестни граждански и синдикални действия. Това е така, 
защото тя прилага нов тип изследователски стратегии и методи за 
емпирично изучаване на процесите, свързани с планирането, организирането 
и реализирането на дейностите на синдикатите за защита на работната сила. 

Резултатите от емпиричното социологическо изучаване на тези 

процеси осигуряват надеждна информация за управляващите във всички 

сфери на обществения живот -  както от публичния, така и от реалния 
сектор. Тази информация позволява да регулира управлението, да се 
извлекат поуки и предприемат съответстващи мерки за преодоляване на 
възможни грешки в най-кратки срокове, както и да не се допускат нови. 

Важно е да се подчертае, че резултатите не само от социологическите, но и 
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от всички други типове изследвания, водят до взаимно обогатяване на 
различните обществени науки, както и на познанието за обществото като 
цяло. 

В тази част от дисертацията са маркирани също: Обект и предмет на 
изследването; Методика на изследването; Изследователски тези и хипотези; 

Цели и задачи на изследването; Обхват и ограничителни условия. 
Обект: Синдикалното движение в България и дейностите за защита 

правата на работещите. 
Предмет: Съвременните аспекти за защита правата на работниците 

чрез активни синдикални и граждански протестни действия. 
В дисертационния труд социологическите измерения на синдикалната 

дейност се отнасят до:  
1. Реализация дейността на синдикатите в България; 
2. Въздействия върху поведението на политическите и икономически 

субекти, участващи в управлението на България през изследваните периоди; 

3. Постигнати резултати по време и след провеждане на активни 

граждански и синдикални протести през изследвания период;  
4. Допуснати пропуски и грешки в процеса на управление на 

процесите;  
За целта са използвани данни от официалната статистика, научни 

публикации по темата, данни от социологически проучвания по темата, 
данни от авторско ЕСИ. 

Цел: Да се анализират социологическите измерения на съвременните 
аспекти за защита правата на работниците посредством синдикалното 
движение в България и по емпиричен път да се изведат резултати от 
дейността на синдикатите, да се дефинират проблемите и формулират 
механизмите в дейността на организациите. 

Задачи на дисертацията са: 
1. Да се изяснят теоретичните основи на българския синдикален 

опит. 
2. Да се проведе авторско изследване „Подготовката, организацията 

и провеждане на Национален протестен митинг - шествие под 
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мотото„Работеща България иска по-високи заплати. Не пипайте 
„класа“ и правата на работещите”. 

3. Да се разкрие факторната обусловеност на синдикалните 
дейности. 

4. Да се изведат постигнатите резултати от активните протестни 

синдикални дейности. 

5. Да се дефинират проблемите и проблемните полета при 

подготовка, организация и реализация на синдикалните протестни 

действия. 
Теза: Синдикалните протестни акции оказват въздействие в 

управленския процес на взимане на решения относно провеждане на 
национални политики в сферата на пазара на труда; увеличават 
положителните резултати за трудещите се при разпределянето на средства за 
работна заплата и спомагат за запазването и разширяването на трудовите 
права на гражданите.  

  Методика на изследването: Използвани са различни методи за 
анализиране на изследваните проблеми. Социологически методи – за 
разкриване на социалните ефекти при организиране и провеждане на 
протестни синдикални действия. Конкретно приложените социологически 

методи в авторското емпирично изследване са: пряка групова анкета, фокус 
група, включено наблюдение. Исторически – за изучаване ролята и 

еволюцията на синдикалното движение в България. Икономически – за 
търсене и дефиниране на финансовите ефекти дейностите на синдикатите в 
България. 

         Обхват и ограничителни условия: Стремежът на автора е да 
изследва един от процесите на синдикалната дейност в България, а именно 
организирането и провеждането на синдикални и граждански протестни 

акции.  
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ГЛАВА ПЪРВА: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР 

 

I. Исторически и теоретични основи за възникването на синдикалните 
движения в Европa 

 

  В първа глава е направен исторически обзор на развитието на 
синдикалното движение до 9 септември 1944 г., като е включена и ролята на 
профсъюзите при социализма. Анализът също така е фокусиран върху 
развитието на синдикалното движение в развитите страни и е направен опит 
да се осмисли състоянието на съвременния синдикализъм в България. 
  Направен е теоретичен анализ на причините и механизмите на 
възникване на професионалните движения, техните подразделения и 

наименования, като са изяснени различията между организациите в 
различно време, специфичните географски територии и конкретния 
икономически и обществен контекст на съществуване.  
  Обърнато е внимание и на процеса на възникване и развитие на 
профсъюзното движение в България, неговото естество, елементите и 

факторите, които обуславят неговите основи и пътища за развитие. 
Отношението на социологията към подобни социални феномени е 
теоретично и терминологично осъществено в сфери, като социология на 
стратификацията и неравенствата и Социология на труда и дейността. В 

социологията, ранни автори като Сен-Симон, Макс Вебер и особено идеята 
за „принадената стойност“ на Карл Маркс дават силен тласък за 
изследването на подобни социални взаимодействия. 
 

II. Българският синдикален опит до 9 септември 1944 година 
 

  В раздела се разглеждат въпросите, касаещи профсъюзите като 
елемент на политическата система при социализма, което рефлектира към 

днешните исторически условия за формално разглеждане на профсъюзите 
като елемент на политическата система на социалистическото общество. 
Обърнато е внимание на цялостната дейност на системата, която се ръководи 
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от Комунистическата партия и как на профсъюзите се отрежда ролята на 
"трансмисия" за провеждане на партийните решения сред трудещите се. 
Отбелязано е как подмяната на защитата на интересите на трудовите хора с 
"трансмисионни" задачи налага чужда на същността на синдикализма роля, 
която ги отдалечава от тяхната естествена природа и постепенно ги 

интегрира в партийно-държавния апарат. А по този начин се ликвидира 
възможността за роля на профсъюзите като коректив, опонент и опозиция на 
държавните и стопански органи при защитата на икономическите, 
социалните и професионалните интереси на трудещите се.  
  Основните характеристики, които определят същността, 
съдържанието и функциите на профсъюзите през целия т.н. социалистически 

период, носят белезите на тоталитарното общество. По своята същност те 
представляват наложена схема от вътрешно противоречиви идеологеми без 
развитие, нямаща никакви допирни точки със синдикалните ценности. 

  Синдикалното движение в България в продължение на своето близо 
вековно съществуване преживява превратностите на историческото развитие 
на страната ни, отразява в себе си различните насоки на световното 
синдикално движение, става поле на идеологически спорове и натиск от 
страна на политически партии и в отделни периоди е поставяно в служба на 
един или друг политически режим. 

  Синдикалното движение в България се създава и развива по-късно 
от останалите европейски страни и е повлияно от неговия опит и традиции. 

Разбира се, в него се проявяват и различни национални белези и специфики. 

В по-голяма или по-малка степен в България се развиват всички насоки на 
синдикализма - свободен синдикализъм, партиен синдикализъм, 

самосиндикализъм (анархосиндикализъм), християнски синдикализъм, 

казионен синдикализъм. Определящи за синдикалните традиции у нас обаче 
са били партийният и свободният синдикализъм. 

  При тогавашните условия Български работнически съюз (БРС) се 
изгражда като организация със строго централизирана структура от долу до 
горе. По населени места се създават клонови сдружения, които обединяват 
работниците от една професия, а за всички работници в този населен пункт - 
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общо работническо сдружение. В околийските центрове се създават 
околийски работнически синдикати, а в областните центрове - областна 
работническа общност. Върховният орган за страната е Централният 
комитет на БРС. В национален мащаб по професионална линия се изграждат 
и групови съюзи, обединяващи еднакви или средни професии. Две трети от 
състава на ръководните органи се избират на събрания и конференции, а 
останалите - начело с председателите и секретарите, се назначават от 
съответните служби на Дирекцията за организиране на професиите към 

Министерския съвет. Членството в БРС е задължително. 
  Като се представя пред работниците преди всичко като защитник на 
техните интереси, на практика БРС не реализира своята защитна функция. С 

този модел на организационно изграждане връзката между работническата 
класа и нейните професионални съюзи се оказа прекъсната. БРС не са 
изградени като самодейна организация, на базата на интересите на 
работническата класа. С казионния си бюрократичен характер те са копие на 
държавния механизъм, проявяващ се в строг централизъм и 

разпоредителство. На практика те се дирижират от държавата. 
 

III. Ролята на профсъюзите при социализма 
 

  В тази част от дисертацията се разглеждат и въпросите за функциите 
на профсъюзите при социализма и тяхната основна задача да мобилизират 
трудещите се за изпълнение на партийните решения в икономическата, 
социалната и идеологическата сфера, като с приоритетно значение е 
производствено-икономическата функция в помощ на стопанските 
ръководители за изпълнение на производствените задачи. 

  Наложената матрица от функции върху профсъюзната дейност 
десетилетия наред определя тяхната основна задача да мобилизират 
трудещите се за изпълнение на партийните решения в икономическата, 
социалната и идеологическата сфера, като с приоритетно значение е 
производствено-икономическата функция в помощ на стопанските 
ръководители за изпълнение на производствените задачи. Несвойственото 
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изпълнение на икономически функции обезличава и дискредитира 
профсъюзите. То довежда и до самоблокиране на системата - ерозия на 
мотивацията за членство, от една страна, а от друга, без да имат някакви 

стопански права, профсъюзните кадри носят отговорности за изпълнението 
на планово-производствените задачи.  

  Придадените държавни функции, които според партийните 
постановки разширяват обществено-държавното начало в управлението и 

демократизирането на обществените отношения, на практика закрепостяват 
трудещите се към профсъюзите. По такъв начин членството в синдикатите 
става и необходимо условие, за да могат да се упражняват обществено-
осигурителните права, правото на отдих и охраната на труда. 
Одържавяването на профсъюзите ги превръща в основен елемент на 
тоталитарното общество, вграден в командно-административната система.  
Защитната функция се свежда до минимум, тъй като се счита, че 
социалистическата обществена система изразява и защитава интересите на 
трудещите се. За профсъюзите остава единствено да мобилизират 
колективите за реализация на партийната социална политика, като отстояват 
с приоритет обществените интереси. Превръщането на профсъюзите в 
организация за провеждане на държавния интерес ги самовъзпроизвежда 
като бюрократичен апарат, паразитиращ върху интересите на трудещите се. 
Формалните цели не изхождат от реалното развитие на отделните 
индивидуални и групови интереси, а е наложено по силата на идеологически 

постановки. Подчиняването на индивидуалните и груповите интереси на 
обществените спомага за утвърждаването на тоталитарния модел на 
управление и реално поставя под съмнение изобщо необходимостта от 
съществуването на профсъюзите. 
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ГЛАВА ВТОРА: СЪВРЕМЕННИЯТ СИНДИКАЛИЗЪМ  

 

I. Съвременният синдикализъм в развитите страни 

 

  Тази част на дисертацията е посветена на онези аспекти на 
синдикализма в исторически и географски контекст, които имат определено 
значение за съвременната дейност на синдикатите в България и които 
неизбежно се отразяват върху тяхната стратегия и тактика в условията на 
преход. 
  Разделът представлява обзор на съвременния синдикализъм в 
развитите страни. За съжаление недостигът на информация не дава 
възможност да се използва опитът на синдикатите от страни с интересни 

модели на преход, които все повече се доближават до развитите, като 
например Китай и други страни от региона на Източна Азия, някои 

латиноамерикански страни и др. 
  Анализът е концентриран главно върху опита на синдикатите в 
Западна Европа. Самостоятелно значение има развитието на синдикализма в 
Източна Европа, което е уникално в историята на синдикалното движение. В 

някои моменти са използвани примери от синдикалното движение в САЩ, 

Канада, Австралия, Япония, Израел и др. 
  За разработването на материала са използвани редица източници, но 
съдържащата се в тях информация не е в достатъчна степен изчерпателна за 
целите на дисертацията. Ползвани са разработки, главно на автори от 
Западна Европа и Северна Америка, както и от някои източноевропейски 

автори, материали от проведени международни конференции и симпозиуми, 

посветени на Източна Европа и от конгреси на Международната 
конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ЕКП), учредителни документи и материали 

от конгреси на източноевропейски и някои западноевропейски синдикати, 

разработки на Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) от 
1990 - 1991 ("Профсъюзите в Източна Европа" и др.), както и по-стари, 
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разработени от колективи от Научно-изследователски институт по 
профсъюзни проблеми (НИИПП) в периода 1987 - 1989 г. 
  В тази част са обособени няколко основни проблемни кръга:  
  1. Основни аспекти на синдикализма и "модели" на синдикализъм в 
отделните страни;  

  2. Основни приоритети и подходи в дейността на синдикатите и 

взаимодействието им с работодателските организации и държавните 
структури в контекста на трудовите отношения; 
  3. Синдикатите в социалното пространство - връзки с политически и 

обществени организации, с обществеността и медиите; 
  4. Социална база на синдикатите и настъпващите в нея промени, 

синдикално членство и влиянието на различните фактори върху мотивацията 
за членство, рекрутирането на членове и плътността на синдикатите в 
отделните страни, както и вътрешната организация на синдикатите; 
  5. Синдикален плурализъм и отражението му върху синдикализма 
като цяло. 

 

II. Съвременният синдикализъм в България 

 

Тази част на дисертацията разглежда развитието на съвременния 
синдикализъм в България, който датира от края на 1989 год., т.е. от 
започването на промените в политическата и икономическа система. 
Обособени са първите стъпки към пазарна икономическа система, 
плуралистично демократично управление и либерализация на обществения 
живот, създаващи и условията за образуване на свободни синдикати и отказ 
от казионния модел, господствал повече от 50 години в България. 

Анализирани са настъпилите промени, обуславящи редица фактори и 

предпоставки за развитието на синдикалното движение след 1989 год., а 
именно: Особеностите на провеждане на икономическата реформа в 
България и спецификата на икономическите процеси и структури, 

проявяваща се вследствие тази реформа; Изпреварващата роля на 
монетарната пред структурната реформа, както и бавните процеси на 
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приватизация; Извършващите се промените в социалната база на 
синдикатите и свързаността им със специфична безработица, която води до 
редуциране на членския състав, особено след 1991 год.  

Направен е обзор на диференциацията в състава на работната сила 
както следва:  

1. Броят на заетите в държавния и кооперативния, заетите в частния 
сектор;  относителният дял на заетите в промишлеността и селското 
стопанство; 

2. Заетите в услугите и особено във финансово-кредитната система и 

търговията; 
3. Тенденциите в преструктурирането и условията за постепенно 

намаляване на броя на заетите в дадени професии и сфери; 

4. Самонаетите и работещите на свободна практика. 
Изведени са детайлно изводите, че тенденциите водят до промени в 

състава на работната сила и в условията за синдикална дейност, както и в 
нагласите на работниците за избор на синдикално членство. Изяснено е, че 
работещите в системата на различните услуги далеч по-трудно от 
работещите в промишлеността се поддават на синдикализация. Анализирани 

са и съществуващите сериозни затруднения при синдикализирането на 
работещите в новите частни фирми. Самонаетите и работещите на свободна 
практика по начало не представляват традиционната социална база на 
синдикатите и могат да бъдат организирани в общности, които да са само 
асоциирани към синдикалните формации или да имат обща дейност с тях.  

Наблегнато е на историческото развитие на синдикализма в 
посткомунистическа България, което всъщност е история на 
взаимоотношенията между КНСБ и КТ "Подкрепа". Взаимоотношенията на 
двете големи конфедерации с останалите, повечето от които са техни 

производни, както и между самите по-малки формации, играят по-
второстепенна роля в общата насока на синдикализма в България. Те най-

често са продиктувани от промените в посоката на взаимоотношения между 
основните, до скоро единствени, представителни и засега единствено 
признати в международен план формации. 
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Една от основните задачи в дисертацията е да се направи сравнителен 

анализ на ценностите, основните приоритети, практически подходи и типове 
рекрутиране и структури, преобладаващи в синдикалното движение в 
отделни исторически периоди (като се акцентира на последните години). 

Също така и в различна обществена и макроикономическа среда, както и в 
различни региони и страни. Ето защо в случая под термина "синдикализъм" 

следва да се разбира системата от ценности и практически подходи в 
синдикалното движение, формирали се под влияние на различна среда и 

фактори, а не конкретно направление в синдикалното движение, което 
означава самостоятелност на синдикатите от политическите сили, съчетано с 
преследването на чисто политически цели от тях. 

Известно е, че синдикатите са се формирали най-напред във 
Великобритания, но в последствие развитието на индустриалните общества 
в Континентална Европа и Северна Америка обуславя тяхната поява и в 
почти всички страни, които в съвременната терминология се обозначават 
като икономически развити. Различните обществени условия, при които се 
формират и действат синдикатите предполагат и известни различия в общата 
ценностна насоченост, макар че като цяло социалното им предназначение 
остава едно и също. Това e породило и наличието на различни модели в 
синдикалното движение, част от които са се запазили и до днес. Освен това, 
преобладаващите водещи ценности и стратегия на синдикалното движение в 
съвременността са повлияни от редица предпоставки от икономически, 

социален, политически, юридически и културологичен характер, които имат 
своите вече съвременни измерения и това неизбежно влияе както върху 
начина, по който се проявяват в практиката традиционните видове 
синдикализъм, така и върху появата на нови, непознати в исторически аспект 
измерения на синдикализма. 

За различните типове синдикализъм са характерни и различни връзки 

в социалното пространство. Естествено е наличието на едни или други 

приоритети и направления, на предпочитани подходи и средства на действие 
да определят известни различия във връзките с работодателите, държавните 
структури, политическите сили, другите граждански структури и останалите 
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синдикати. Това по-често е валидно за така наречените бизнес-синдикати и 

социално-ориентирани синдикати, тъй като тяхното възникване и развитие 
се е основавало изключително на икономически и социално-
стратификационни предпоставки. 

Съществен аспект на синдикализма е начинът, по който синдикатите 
взаимодействат с политическите партии. Наличието на някаква степен на 
политизация на синдикатите не винаги е критерий за политическа 
зависимост или обвързаност. Като цяло, пълен неутралитет спрямо 
политиката не съществува в синдикалното движение. Дори и бизнес-
синдикатите, непознаващи политическа ориентация, като американските, в 
дадени моменти изразяват своите позиции или дори подкрепят определени 

кандидати (мажоритарни) в условията на избори - парламентарни, 

президентски, общински. 

През последните години се наблюдава изменение в числеността на 
синдикатите в различни страни и региони. Специфичен момент, който по-
добре характеризира синдикализма в дадена страна наред с числеността е 
синдикалната плътност, т.е., отношението на броя на синдикалните към 

общия брой на наемните работници, или към числеността на икономически 

активното население.  
Обикновено числеността, както и плътността се влияят от комплекс 

от фактори, които се подразделят на променливи и постоянно действащи, на 
външни (произтичащи от средата) и вътрешни (произтичащи от самия 
характер на преобладаващия модел на синдикализъм и специфичните 
характеристики на синдикатите). Така, наред с икономическия подем (или 

спад), равнището на безработица, политическата ситуация и политиката на 
държавата спрямо синдикатите (които са променливи) голямо значение за 
плътността имат синдикалните традиции, наложилият се модел (или модели) 

на синдикализъм в страната, културата, преобладаващите ценностни нагласи 

(колективизъм или индивидуализъм, либерализъм или патернализъм и др.), 
които са общо взето постоянни величини или се променят много бавно, в 
продължение на столетия.  
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В същото време, наред с всички изброени фактори, външни за 
синдикатите, значение за плътността имат и наличието (или отсъствието) на 
синдикален плурализъм, взаимоотношенията между отделните синдикати, 

вътрешните им структури и начини на управление, използваните подходи за 
синдикална защита и др. 

Развитието на съвременния синдикализъм в България датира от края 
на 1989 год., т.е. от започването на промените в политическата и 

икономическа система. Първите стъпки към пазарна икономическа система, 
плуралистично демократично управление и либерализация на обществения 
живот създават и условия за образуване на свободни синдикати и отказ от 
казионния модел, господствал повече от 50 години в България. 

Настъпилите промени обуславят редица фактори и предпоставки за 
развитието на синдикалното движение след 1989 год. На първо място, това 
са особеностите на провеждане на икономическата реформа в България и 

спецификата на икономическите процеси и структури, проявяваща се 
вследствие тази реформа. Изпреварващата роля на монетарната пред 
структурната реформа, както и бавните процеси на приватизация 
предопределят и начина, по който се извършват промените в социалната база 
на синдикатите. От една страна, те са свързани със специфична безработица, 
която води до редуциране на членския състав, особено след 1991 год.  

Тези тенденции водят до промени в състава на работната сила и в 
условията за синдикализиране. Съществуват и сериозни затруднения при 

синдикализирането на работещите в новите частни фирми. Самонаетите и 

работещите на свободна практика по начало не представляват традиционната 
социална база на синдикатите и могат да бъдат организирани в общности, 

които да са само асоциирани към синдикалните формации или да имат обща 
дейност с тях.  

Заедно с това, нарастването на безработицата има двояк ефект - от 
една страна за намаляване на абсолютния брой на синдикалните членове, 
тъй като в България синдикалните структури за сега не разполагат със 
сериозни законови механизми и средства за оказване на помощ на 
освободените от работа, които биха ги мотивирали да запазят синдикалното 



АВТОРЕФЕРАТ 
на дисертация „Съвременни аспекти за защита правата на работниците посредством 

синдикалното движение в България“ за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“ 

 

научна специалност 05.11.01 „Социология” 
 

си членство. От друга страна, безработицата има и косвен ефект върху 
синдикалното членство, особено за работещите в частни фирми. 

Икономическата несигурност и страхът от уволнения са бариера за 
образуването на синдикални структури, дори тогава, когато има изявена 
потребност от синдикална защита. 

Обобщавайки, можем да кажем, че промените в икономиката и 

трудовия пазар водят до намаляване на членския състав, но все пак то е 
относително, тъй като членството в старите профсъюзи до 1989 г. e на 
практика задължително и в тях членуват всички работещи. В същото време 
те стимулират образуването на нови синдикални структури и изчезването на 
други, както и промени в относителното влияние, което имат синдикатите в 
отделните отрасли. 

Още с първоначалните стъпки на възраждането на синдикализма в 
България се очертават двете основни тенденции на взаимодействие с 
работодатели и държавни структури. Едната е даване на приоритет на 
партньорството ("синдикализъм на преговорите"), който намира израз в 
стремеж към установяване на тристранно сътрудничество и система на 
колективни преговори, а другата е на натиска и стачните действия 
("радикален синдикализъм"), предпочитания към "ценностно-рационалния 
подход". Тези две тенденции намират своето място в първите години след 
началото на промените - 1989-1991 г. и показват практическото си отражение 
в плурализма в синдикалното движение. Един от аспектите на плурализма, 
на различията и дори противоречията между отделните синдикати е именно 
изборът на един от двата приоритета.  

След 1992 год. двете насоки продължават да се конкурират в 
българското синдикално движение, но тяхното проявление далеч вече не 
съвпада с организационното разделение на синдикатите. Нещо повече, 
икономическото и политическо развитие на България от края на 1991 год., 
продължаващо и до сега, независимо от смяната на кабинетите и 

управляващото мнозинство в парламента, е съпътствано от силни 

противоречия между синдикатите и държавата, а по-рядко - между 
синдикатите и работодателите. Допълнителен фактор за това са и все още 
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слабите работодателски структури. Като правило повечето от тях обединяват 
предимно държавни предприятия, а в частните предприятия, които участват 
или са сформирали работодателски структури, в повечето случаи все още 
няма синдикати. Ето защо държавните институции, вместо в ролята на 
арбитър и независим участник в социалното партньорство, фактически в 
повечето случаи са реалният работодател. Точно затова, най-сериозният 
натиск върху синдикатите идва от държавните структури, а не от 
работодателите, с изключение на част от работодателите на ниво 
предприятие - държавни и частни.  

Обратно, формалните структури на работодателите по-често играят 
ролята на третия, относително независим участник и понякога някои от тях 
са склонни да споделят гледната точка на синдикатите. Оттам, всеки протест 
или дори само противоречие на синдикатите с държавата, се възприема и 

често се третира от държавната власт, от контролираните от нея медии и от 
част от твърдия електорат на управляващото за момента мнозинство като 
борба за политическа власт или като опит за дестабилизация на 
съществуващата власт. 

Бъдещето, което се очертава пред синдикатите, алтернативите за 
свиване на членската маса вследствие на приватизацията и безработицата, 
както и проявите на силно изразен антисиндикализъм е предизвикателство и 

за по-нататъшното развитие на плурализма. По-нататъшната фрагментация, 
разделението и противопоставянето, както и нелоялната конкуренция между 
отделните синдикални структури, едва ли могат да помогнат за оцеляването 
им поотделно и оттам за оцеляването на синдикализма въобще. Обратно, и 

историята, и съвременното развитие на синдикатите в света, и особено в 
икономически развитите страни, показва, че взаимната подкрепа и общите 
позиции, показани и пред антисиндикално настроени работодатели и 

държавни структури, засилват влиянието на синдикатите или в най-лошия 
случай не накърняват техния престиж. 
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ГЛАВА ТРЕТА: АВТЕНТИЧНИЯТ СИНДИКАЛИЗЪМ 

 

I. Индустриалните акции и кампании 

 

В тази глава на дисертацията е обърнато внимание на процеса на 
утвърждаване на най-големия синдикат в България в обществено-
политическия живот на страната. Паралелно с това е анализиран процесът на 
реформирането на синдикалното движение в България в условията на преход 
към пазарна икономика и демокрация. В по-голямата част от главата е 
наблегнато на процесите при провеждането на национални протести за 
защита на правото на достоен труд, защитата на трудовите и социалните 
права на българските граждани, секторните протести и стачки, стачките в 
предприятия в защита на трудови, социални и синдикални права и 

националните кампании на синдикатите за защита на правата на трудовите 
хора в България. 

През изминалите 30 години синдикатите се придържат към позиция 
на търсене на социален диалог и осигуряване на социалния мир за 
провеждането на реформите в България. Те отдават приоритет на действието 
на институциите на трипартизма и на колективното договаряне. Стремят се 
към търсене и гарантиране чрез социалния диалог на баланса между труда и 

капитала и изход за разрешаване на проблемите чрез преговори и чрез 
предлагане на алтернативни решения. 

В периоди на циклично редуващи се социално-икономически и 

политически кризи и липса на социален диалог, синдикатът прибягва по-
често до крайната мярка в своите действия – протестът. Още повече, че 
всички правителства прилагат политика, основана на неолибералната 
философия на прехода и монетарен модел на реформи в икономическата и 

социалната сфери. Редица правителства, къде явно, къде завоалирано, се 
опитват да изолират синдикатите и да ги изтикат в периферията на 
политическите решения, свързани с важните въпроси по реформата в тези 

области.  
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При управлението на различните правителства, когато липсва или се 
имитира социален диалог, синдикатите търсят решения чрез натиск в полза 
на хората и се опитват да стопира реформите без социално измерение. При 

опасност от посегателства върху трудовите, социалните и синдикалните 
права, синдикатите алармират обществото и отправят послания и 

предупреждения към управляващите и работодателите срещу опитите за 
орязване на права, като организират масови протестни действия, 
включително и национални протести и стачки. 

 

Национални стачки и протести на синдикатите в България 

 

Дата Протест Организатор Участници 
29 

ноември 1990 г. 
Национална стачка КНСБ  

8 януари 

1992 г. 
Национална предупредителна 

стачка 
КНСБ 900 000 

1994 г. Национална предупредителна 
стачка 

КНСБ  

14 април 
1994 г. 

Шествие и национален 

протестен митинг 
КНСБ 35 000 

4 май 

1994 г. 
Национална предупредителна 

стачка 
КНСБ 650 000 

17 – 20 

май 1994 г. 
Генерална стачка КНСБ 430 000 

27 юни 

1995 г. 
Национално протестно шествие 

– митинг “Не на бедността, разрухата и 

реставрацията” 

КНСБ и 

КТ 

„Подкрепа“ 

 

1 май 

1996 г. 
Шествие и протестен митинг 

„Не на антисоциалната политика на 
правителството! Спрете шоковото 
увеличение на цените и данъчния 

терор!“ 

КНСБ  

7 юни Едночасова национална КНСБ 382 000 
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1996 г. предупредителна стачка 
15 

октомври 1996 г. 
Национален граждански митинг 

„Стига сполука, искаме бъдеще за 
България!“ 

КНСБ и КТ 

“Подкрепа”, 
подкрепен от 
опозиционните 
политически 

сили. 

 

 

29 

януари 1997 г. 
Генерална политическа стачка КНСБ, КТ 

"Подкрепа" и 

Гражданско-
синдикалното 
сдружение 
"Промяна“ 

 

15 април 1999 г. Протестен митинг ”Не на 
ликвидацията без алтернатива“ 

КНСБ  

22 март 2000 г. Национален митинг “Стоп на 
безработицата, бедността и срочните 
трудови договори!”, “ Искаме работа и 

достойно заплащане на труда!” 

КНСБ 10 000 

1 ноември 2000г. Национален протестен митинг 
“КНСБ в защита на синдикалните и 

трудови права”. 

КНСБ 5 000 

22 март 2001 г. Протестен митинг-шествие 
“България трябва да работи” 

КНСБ 8 000 

1 ноември 2001г. Национална демонстрация “Не 
на бедността, мизерията и 

безработицата” 

КНСБ 

КТ 

„Подкрепа“ 

12 000 

22 март 2002 г. Национална демонстрация „За 
нова икономическа и социална 

политика“ 

КНСБ 16 000 

1 ноември 2002г. Национален протестен митинг-
шествие “Стига мизерия! Стига лъжи! 

За работа и достойни доходи!” 

КНСБ 10 000 
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1 май 2003 г. Националния протестен митинг 
„За достоен живот и достойни заплати“ 

КНСБ 30 000 

13 ноември 2003 

г. 
Национален синдикално-

граждански протестен митинг-шествие 
„Солидарност за права и справедливост“  

КНСБ 

КТ 

„Подкрепа“ 

15 000 

10 ноември 2004 

г. 
Национално шествие – митинг 

“15 години по-късно – все по - бедни!” 

КНСБ 

КТ 

„Подкрепа“ 

30 000 

18 ноември 2004 

г. 
Национална едночасова 

предупредителна стачка 
КНСБ 

КТ 

„Подкрепа“ 

417 000 

30 май 2006 г. Национална протестна 
демонстрация “Върнете ни надеждата! 
Няма да търпим повече бедност и 

унижение!” 

КНСБ 15 000 

16 юли 2009 г. Национална протестна 
демонстрация „Господа управляващи, в 
условията на криза поставете хората на 

първо място” 

КНСБ 12 000 

7 октомври 2010 

г. 
Национално шествие и митинг 

“НЕ на пенсионна и здравна реформи, 

орязващи права.” 

КНСБ 15 000 

30 ноември 2011 

г. 
Национално шествие-

демонстрация против пенсионните 
реформи и отнемане на „клас 

прослужено време“ 

КНСБ 

КТ 

„Подкрепа“ 

30 000 

20 ноември 2013 

г. 
Национално протестно шествие-

митинг „Достойно заплащане, заетост и 

условия на труд. Стоп на мизерията“! 

КНСБ 8 000 

11 декември 

2014 г. 
Национално протестно шествие-

митинг „Не на пенсионна реформа, 
орязваща права на българските 

граждани и предлагаща единствено 
доживотен труд за мизерна 

КНСБ 6 000 
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пенсия” 
27 октомври 

2017 

Национално протестно шествие-
митинг „работеща България иска по-
високи заплати. Не пипайте „класа“ и 

правата на работещите“ 

КНСБ 10 000 

 

II. Анализ на нагласите към синдикатите в общественото пространство 
 

Тази част от дисертацията е посветена на анализ на обществено-
икономическата ситуация в България и обществените нагласи към 

синдикатите в общественото пространство, като са отразени основни 

резултати и изводи от национално представителни изследвания (Синдикален 

барометър 2013 и 2014) за целевата група заети на възраст 15-64 г. (наети по 
трудов договор и служебни правоотношения, работодатели и 

самонаети/свободни професии; без неплатени семейни работници). 

Целта на изследването е посредством анализ на събраната 
информация (едномерни и двумерни разпределения и зависимости) да се 
характеризира актуалната социално-икономическа ситуация в България, да 
се очертаят обществените нагласи по отношение на протестите и 

очакванията за развитие на страната в краткосрочен и средносрочен период, 
да се откроят мястото и ролята на синдикатите в новата обществено-
политическа обстановка, като се очертае и динамиката на промените в 
сравнение с предходната вълна на изследването от август 2013 г. 

В заключение описаната и анализираната ситуация показва, че към 

изследвания период синдикалните протести и действия могат да катализират 
процеса на предсрочни парламентарни избори и др. 

 

III. A нализ на национален протестен митинг 
 

  Тази част на дисертацията е изследователски проект под формата 
включено наблюдение и aнализ на подготовката, организацията и 

провеждането на национален протестен митинг - шествие на КНСБ на 27 

октомври 2017 г. под мотото: „Работеща България иска по-високи заплати. не 
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пипайте „класа“ и правата на работещите”. Анализът съдържа описание на 
проучвателните предварителни дейности, организационна дейност, активни 

действия, медийно присъствие, международна подкрепа, 
вътрешноорганизационна оценка, постигнати резултати от синдикалния 
протест. 
   В Програмата на Конфедерацията основен приоритет за настоящия 
мандат са доходите на населението и заплащането на труда. Проблемът 
продължава да стои изключително болезнен на фона на нарастващия обхват 
и дълбочина на бедността, на огромните социални неравенства и 

невъзможността да се постигне чувствителен ефект от така широко 
прокламираната, но на практика буксуваща и често пъти блокирана (както от 
работодатели, така и от правителства) догонваща политика по доходите 
спрямо средноевропейските равнища.  
  През изминалите месеци се наблюдава интензивно атакуване от 
страна на организациите на работодателите в България и особено на някои 

техни лидери срещу исканията на работещите българи за достойно 
заплащане и по-справедливо разпределение на печалбата между наемния 
труд и капитала. Атакувани са както минималната работна заплата и 

осигурителни прагове за страната, така и законовите възможности за 
колективни преговори по заплащане на различни равнища и добавките за 
„клас“. 
  Във вътрешен план за КНСБ на дневен ред е важен дебат за 
основните параметри на Бюджет 2018, в който КНСБ традиционно през 
последните години полага изключително много експертни и преговорни 

усилия, за да бъдат реализирани в оптимална, но и възможна степен, 

справедливите искания на синдикалните членове в бюджетните организации.  

  За КНСБ политическата есен придобива особено важно значение и в 
контекста на кампанията по доходите, която КНСБ реализира в унисон с 
Кампанията на Европейската конфедерация на профсъюзите „За повишаване 
на заплатите“, но която безспорно има и своя специфичен национален 

контекст. 
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  В началото на месец октомври 2017г. КНСБ реализира национално 
допитване до близо 20 000 синдикални членове, резултатите от което 
показаха, че е налице масово усещането за ниско заплащане съобразно 
положения труд, в следствие на което 98.8% от всички анкетирани считат, че 
заслужават по-високо възнаграждение. Допитването показа също, че по-
голямата част от анкетираните имат нагласа и готовност за участие в 
национална протестна акция за повишаване на доходите и защита на 
трудовите им права. Резултатите от анкетите са сходни с тези от 
реализираното национално допитване на синдикалните членове. 
 

  Фокус групи с 27те областните координатори на КНСБ 

 

  В периода 10.09.2017 - 20.09.2017 г в Регионалните съвети на КНСБ 

в цялата страна се реализира кампания в унисон с Кампанията на 
Европейската конфедерация на профсъюзите „За повишаване на заплатите“. 
Кампанията протече под формата на изнесени приемни в областните 
центрове в страната, общините към тях, както и в ключови 

структуроопределящи предприятията за всеки регион.  

  Кампанията обхвана членовете на Регионалните съвети, членовете 
на синдикални комитети на основни синдикални организации, членовете на 
Национален стачен комитет на КНСБ и регионалните стачни комитети, както 
и редови синдикални членове на КНСБ на територията на съответния 
регион, във връзка с установяване състоянието на доходите и нагласите на 
работниците и служителите за участие в национални, браншови и 

регионални протестни действия.  
  Във връзка с инициативата бяха проведени 27 нарочни регионални 

съвети в регионите и се реализираха над 140 изнесени приемни в общини и 

структуроопределящи предприятия. 
  Фокус на Регионалните съвети и изнесените приемни бяха следните 
въпроси: 

• Има ли закъснение при изплащането на заплатите?  

• Има ли увеличение на работните заплати през 2017 г.? 
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• Предвижда ли се увеличение на работните заплати през близките месеци?  

• Има ли сключен КТД в предприятието и спазват ли се договорените в него 
клаузи, особено в раздела по заплащане на труда? 

• Има ли социално напрежение сред работниците и служителите в 
предприятието? 

• Имат ли готовност работниците да се включи в протестни действия през 
тази есен за увеличение на заплатите? 

  Във връзка с данните от кампанията на Регионалните съвети на 
КНСБ, членовете на синдикални комитети на основни синдикални 

организации, членовете на Национален стачен комитет на КНСБ и 

регионалните стачни комитети, както и редови синдикални членове на КНСБ 

на територията на съответния регион, бяха реализирани три фокус групи с 
27те областните координатори на КНСБ от страната и бяха направени 

следните изводи: 

  1. Закъснения на работни заплати се наблюдават в отделни 

фирми в частния сектор в страната, като причините за това са лошото им 

финансово състояние, което води и до задлъжнялост и към съответните им 

контрагенти като доставчици и подизпълнители. Практика в подобни 

ситуации е фирмите да се възползват от разпоредбата на чл. 245 от КТ, 
спрямо която при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на 
работника или служителя се гарантира изплащането на трудово 
възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, 
но не по-малко от минималната работна заплата за страната. В бюджетните 
предприятия процентът на неизплатените в пълен размер работни заплати е 
значително по малък, в сравнение с частния, като причини за това са 
преструктурирания и смяна на ръководствата в отделните ведомства, като 
проблемите в голямата си част се решават бързо, преди ескалиране на 
социалното напрежение. Проблемите с неизплатени суми към работниците 
се проявяват предимно в нередовните плащания на обезщетения, СБКО, 

работно и представително облекло, както и други гарантирани от закона и 

КТД социални придобивки. 
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  2. Във фирмите от частния сектор масово се наблюдава 
увеличение на работните заплати с 4-15%. В бюджетната сфера също се 
наблюдава увеличения на работните заплати в повечето институции и 

учреждения на делегирани бюджети, но според работниците то съвсем не е 
достатъчно, защото увеличението е в рамките на увеличението на МРЗ за 
страната. Традиционно заплащането е най-ниско в културните институции 

като театри, танцови и музикални състави, музеи, библиотеки, галерии и др. 
В АСП, MВР, РДПБЗН, работниците в общинските и областните 
администрации, структури към отделни министерства по региони, 

служителите в Български пощи изразяват най-голямо недоволство от размера 
на възнагражденията си, което в масово е актуализирано с размера на 
увеличението на МРЗ за страната. Освен това, повишаването на МРЗ почти 

изравнява доходите на нискоквалифициран персонал с тези на служители на 
значително по-отговорни позиции в маса от институциите в страната, което 
води напрежение между работниците и колективите, отразяващо се в 
качеството на извършваната от тях работа, по думите на участвалите в 
кампанията. 
  3. Работниците, участниците в кампанията, както от държавния, 
така и от частния сектор очакват увеличение на работни заплати в близките 
месеци, като най-вече разчитат на увеличение, индексирано с увеличението 
на МРЗ за страната, което според тях отново е крайно недостатъчно. 
Работещите в частния сектор очакват увеличение на заплатите им да бъде 
придобито по линия на колективното трудово договаряне в отделните 
предприятия, както и чрез механизмите за анексиране на изтичащи КТД в 
отделни предприятия. Работниците са категорични, че полученото 
увеличение работните им заплати към момента е недостатъчно, и че не 
очакват голяма промяна на сумите за заплащане на труда им през близките 
месеци, въпреки заявените предвидени увеличения. 
  4. В сферата на колективното трудово договаряне се наблюдава 
спад на сключваните КТД на ниво предприятие, а работниците и 

служителите ползват договорите, сключени на браншово и секторно ниво. В 

част от предприятията колективните договори изтичат, или вече срокът им е 
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приключил, като има сигнали за умишлено забавяне на процедурата по 
сключване на нов КТД. В голямата си част договорите се спазват. 
Наблюдават се обаче и проблеми в изпълнението им, свързани най-вече със 
забавянето или неизплащането на суми за социални придобивки, СБКО, 

работно и представително облекло и др. Проблеми в процеса на договаряне 
на КТД се наблюдават в местните институции, финансирани от общинските 
бюджети, които са в невъзможност да осигуряват достатъчно финансиране за 
увеличение на работните заплати. Работниците в частния сектор често биват 
държани в постоянен стрес, заради заявките на отделни ръководители, че 
евентуално увеличение на работните им заплати би се осъществило чрез 
оптимизиране числеността на персонала. 
  5. Резултатите от проведените приемни по места и регионални 

съвети сочат, че работниците масово изразяват недоволство от размера на 
работните си заплати. Считат ги за ниски, несправедливи и дори 

подигравателни. Този факт създава негативни настроения по повод 
политиката на страната по отношение на доходите на населението, 
социалното напрежение в работещите съществува, но то на този етап се 
изразява в недоволство между самите работници, като по-малката част от тях 
заявяват готовност лично да се включат в евентуални протестни действия 
през есента на 2017г. Работниците, участвали в кампанията, членовете на 
регионалните съвети по места и представителите на НСК са категорични, че 
от поставените за обсъждане теми, достатъчен мотив за ескалиране на 
социалното напрежение би било евентуалното отнемана на допълнителното 
заплащане за трудов стаж и професионален опит. 
 

  Фокус групи със синдикални членове 
 

  Във връзка с кампанията на КНСБ за участие в протестни 

синдикални действия през есента на 2017 г., бяха проведени две фокус групи 

със синдикални членове на 14.09.2017 г. за обсъждане на темите, 
възможностите и нагласите на Основните членове на Конфедерацията за 
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участие в протестни акции на национално, браншово и регионално ниво 
през есента на 2017 г. 
  Бяха обсъдени темите за нагласите, възможностите и вариантите за 
организиране на национални и браншови протестни дейности, като се 
коментираха следните предварително поставени въпроси:  

•  Заплащането на труда и доходите на населението 
•  Приоритетът в Програмата на Конфедерацията през изминалия и 

през настоящия мандат за увеличение на доходите на населението 
•  Нарастващия обхват и дълбочина на бедността в България 
•  Социалните неравенства, породени от ниските доходи в България  
•  Безпрецедентна атака от страна на работодателските организации  

•  Атаката на минималните осигурителни прагове и минималната 
работна заплата за страната,  
•  Атаката на колективните преговори по заплатите на различни нива  
•  Демографската криза и острия дефицит на работна сила 
•  Основните параметри на Бюджет 2018 и исканията на КНСБ към 

него 
•  Кампанията на КНСБ за увеличение на доходите 
Основните членове изразиха мнения, водещи до следните изводи: 

  1. Необходими са организирани действия от страна на КНСБ, 

насочени както към правителството, така и към работодателските 
организации, като с тези действия КНСБ следва да настоява за 
преразглеждане на механизмите и формата на договаряне на МРЗ и МОД, с 
цел административно ограничаване на възможностите за бойкотиране на 
социалния и тристранния диалог.  
  2. Към настоящия момент нагласата у синдикалните членове и 

условия за провеждане на национален протест не са на необходимото ниво, 
за да бъде проведено подобно мащабно действие, защото в хората няма 
нужната мотивация.  
  3. Проблемите, които КНСБ слага на масата, свързани с 
доходите, КТД, МОД, МРЗ, заплахата от отнемане на добавката за клас и 

влошения тристранен диалог с работодателите, са политически проблеми, на 
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които следва да се реагира с политически действия от страна на КНСБ – 

публични, медийни, законодателни и др. 
  4. Основните членове на КНСБ се обединиха около мнението, 
че проблемите в отделните браншове не биха се решили с протест в София, 
защото проблемите към настоящия момент са индивидуални във всяко 
отделно предприятие и институция, като е по-оптимално да се решават там, 

на място. 
  5. В част от Основните членове има нагласа за солидарна 
подкрепа с участието им в национален протест, но заявиха скептицизъм 

относно бройката на протестиращи работници, които биха се отзовали за 
такава акция, организирана от Конфедерацията. 
  6. В по-голямата час от индустриалната сфера темите с ниските 
доходи са решени или предстоят да бъдат решени. Това се дължи на 
работещата икономика в браншовете и добре работещите предприятия, 
които осигуряват доходи, задоволителни за работниците и служителите в 
тях. 
  7. Към настоящия момент проблемите в браншовете са с 
различен характер от темата с доходите, но ескалация на напрежение при 

работещите би настъпило при евентуално отнемане на добавката за 
прослужено време и професионален опит, което от своя страна би се 
превърнало в сериозен мотив, който да мотивира гражданите да излязат на 
национален и браншови протест. 
  8. Проблемът с ниските доходи винаги е стоял под различни 

форми пред Федерациите. По предварителни проучвания обаче, направени 

сред членовете им, данните показват, че поради производствени особености 

в редица браншове, както и на дейностите в бюджетните институции, 

работниците ще се отзоват в недостатъчна бройка при евентуалното 
организиране на национален протест. 
   

  Към изследователската част на дисертацията са приложени: 

� Резултати от проведената анкета сред синдикални членове в страната 
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� Резултатите от проведено онлайн проучване на синдикални 

председатели на предприятия/организации 

� Искания на КНСБ към бюджет-2018 

� Д Е К Л А Р А Ц И Я на участниците в националния синдикален 

протестен митинг на КНСБ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Българското профсъюзно движение има своята не лека 113-годишна 
история, то е преминало през различни периоди и е устояло на натиска на 
различни политически режими, за да бъде пренесено от днешните поколения 
в 21 век. Промените в профсъюзите след 10 ноември 1989 г. се извършват 
паралелно с трансформациите на икономическата и политическата сфера и 

са част от тях.  
  В историята на синдикалното движение в България завърши един 

продължителен период, белязан от партийната зависимост на профсъюзите. 
От анализа на едновековния опит на българското синдикално движение 
следва да се направи най-важният извод - смисълът на синдикалното 
движение не е в смяната на един или друг кабинет, а в защита изконните 
интереси на трудовите хора. Затова синдикатите трябва да имат реалната 
възможност и стремеж да работят с всяка партия и с всяко правителство, 
преследвайки своите цели посредством социалния диалог, или използвайки 

законово регламентираните средства за синдикална дейност. Интересите на 
хората са всекидневни и те не свършват с мандата на едно дясно, центристко 
или ляво правителство. 
  В новите условия на преход и промени във всички области на 
икономическия и социално-политическия живот, синдикалното движение в 
България се връща към автентичните си корени и се обръща с лице към 

защитата на хората на труда. Утвърждават се като организации с ясна мисия 
и ценности, поставили си за цел - в цивилизован и експертен диалог и натиск 
при необходимост - да отстояват изконните ценности на синдикализма и да 
налагат европейски модел на индустриални отношения. В процеса на 
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динамични обществени трансформации синдикатите изстрадват тези 

ценности, приемайки предизвикателството да носят кръста на обществени 

организации, наследници на бившите профсъюзи в една посткомунистическа 
страна, но не позволяват да бъдат маргинализирани и отстояват правото си 

да бъдат независими.  

  Още с първите си стъпки синдикатите в България предприемат 
дълбоки реформи на структурите и дейността си. През годините 
утвърждават стратегическия си избор: 
  - да водят политика и да предприемат действия за развитие на 
нова система на индустриални отношения, основана на консенсус между 
партньорите; 
  - да бъдат активен агент на промяната, а не пасивен 

наблюдател на случващото се в икономическата и социалната сфера чрез 
диалог на всички равнища, сключване на колективни трудови договори и 

споразумения със социалните партньори; 

  - да подкрепят реформите, но при приемлива социална цена;  
  - да провеждат ценностите на европейския социален модел 
чрез трипартизма и колективното договаряне, чрез експертни подходи и 

балансирани решения. 
  Като пълноправен член на Европейската общност, синдикатите в 
България фокусират действията си към основната си мисия: защитата на 
правото на българските граждани на достоен живот и труд в обединена 
Европа. Водят се от ценностите на европейския социален модел - свобода, 
солидарност, справедливост. Чрез политики и разнообразен арсенал от 
инструменти за прилагането им синдикалните организации имат значителен 

потенциал за влияние не само по отношение на социалните измерения, но и 

за определяне на основните параметри на икономическия растеж и 

общественото развитие като цяло – със своите експертни подходи. 

  Синдикалното движение в България не само е двигател на 
конституирането на новата система на индустриални отношения и социално 
партньорство, но има и значителен принос в осъвременяване на трудовото и 

социалното законодателство и възприемането на международните и 
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европейските стандарти. Защитавайки интересите на трудовите хора на 
България, синдикатите с променлив успех предотвратяват опитите за силно 
либерализиране на трудово правните отношения съумяват да се 
противопостави на крайните тези за пълен отказ от социалните придобивки 

в Кодекса на труда и неговия защитен характер спрямо хората на наемния 
труд. Все още обаче не успяват да придадат необходимия динамизъм в 
работата на органите за социално партньорство, да преодолеят показността и 

формализма и да реализират действен социален диалог и колективно 
договаряне на всички равнища.  
  През последните години синдикатите извоюваха своята 
независимост, но цената на политическия и икономическия преход се оказа 
твърде висока за хората на наемния труд. Една от най-високите е цената на 
спонтанните стачки и протестни действия в името на противопоставянето на 
различни правителствени политики.  

  Синдикатите в България приемат европейските ценности за 
„свобода, солидарност и справедливост”, но тези ценности не винаги 

намират разбиране и приложение в действията на правителствата.  
  Въпреки усилията на синдикатите и постигнатите искания по 
отношение на доходите, заетостта и трудовите права, България си остава 
държавата-член на Европейския съюз с най-нисък жизнен стандарт и с най-

ниско качество на заетостта и трудовия живот. Организациите активно 
участват и в органите за социален диалог на европейско равнище, но 
усилията им в крайна сметка се оказват недостатъчни да осигурят по-
достойно европейско членство, което да се усеща от българите. 
  Въпреки че заетостта и качеството на работните места е основен 

приоритет на синдикатите, не успяват да се преборим със сивата икономика, 
със социалния дъмпинг и ниската цена на работната сила. Това се оказа 
решаващ фактор за ниския жизнен стандарт на населението, за високия дял 
на домакинствата, живеещи под абсолютната линия на бедност и в условията 
на социално изключване. 
  И не на последно място – синдикатите губят много свои членове. 
Някои от тях напускат организацията завинаги, други трудно намират своя 
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път обратно и срещат сериозни трудности в защита на своите права, трети –

не идентифицират такъв вид организации като потенциален представител на 
техните интереси. Въпреки значителния спад на броя на синдикалните 
членове, синдикатите продължава да бъдат не само най-многочислените 
обществени организации, но и най-големите неправителствена организация 
в страната. В нея членуват над 400 000 работници и служители от всички 

професии, социални групи, независимо от политически възгледи, религиозна 
и етническа принадлежност, пол и възраст, обединили усилията си за 
солидарна защита на своите права и интереси. 

 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1. Анализирани са основните аспекти на синдикализма в съвременното 
българско общество, промените в изграждането и функционирането му в 
отговор на вътрешни и външни за синдикатите предизвикателства. 
2. Разгледано е по какъв начин дейностите на синдикатите въздействат за 
повишаване сигурността на работещите и какви са реалните резултати от 
дейностите на професионалните организации,  

3. Очертани са механизмите и тактиките за организиране и провеждане на 
протестни действия на синдикалните организации и е обобщено до каква 
степен тези действия влияят върху процесите на определянето на политики в 
сферата на икономиката и пазара на труда. 
4. Направен е опит за извеждане на препоръки и решения с цел 
усъвършенстване на дейностите на синдикатите за повишаване на 
ефективността им в обществения живот. 
5. Приложен е социологическия подход за изучаването на процесите, 
свързани с дейността на синдикатите, което разширява изследователското 
поле в икономическата социология и социологията на труда 
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Проведени изследвания във връзка с дисертацията: 

 

  Aнализ на подготовката, организацията и провеждането на 
национален протестен митинг - шествие на КНСБ на 27 октомври 2017 г. под 
мотото „Работеща България иска по-високи заплати. Не пипайте „класа“ и 

правата на работещите” 
  Изследователски проект под формата включено наблюдение и 

aнализ на подготовката, организацията и провеждането на национален 

протестен митинг - шествие на КНСБ на 27 октомври 2017 г. под мотото: 
„Работеща България иска по-високи заплати. не пипайте „класа“ и правата 
на работещите”. Анализът съдържа описание на проучвателните 
предварителни дейности, организационна дейност, активни действия, 
медийно присъствие, международна подкрепа, вътрешноорганизационна 
оценка, постигнати резултати от синдикалния протест. 
Изследването съдържа: 
• Резултати от проведената анкета сред синдикални членове в страната 
• Резултатите от проведено онлайн проучване на синдикални 

председатели на предприятия/организации 

• Резултати от 3 фокус групи с 27 те областни координатора на КНСБ 

• Резултати от 2 фокус групи със синдикални членове 
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