КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „TRUST“
Проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика“ се осъществява с
финансовата подкрепа на Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в
рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. Продължителността на
проекта е 24 месеца и се изпълнява в партньорство с Конфедерация на работодателите в
Норвегия (NHO).
Българската търговско-промишлена палата е единствената национално представена
работодателска организация, изпълняваща проект по Норвежкия финансов механизъм
2009-2014г. като водещ партньор.
Основна цел на проект „TRUST“ е да способства за подобряване на социалния диалог
и трипартитното сътрудничество и практики в България.
В рамките на проекта бяха изпълнени следните дейности:
 Хоризонтални анализи на трипартитното сътрудничество в България,
включващи:
o Регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на
национално равнище;
o Колективно трудово договаряне в България;
o Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара
на труда.
 Вертикални анализи на трипартитното сътрудничество в България,
включващи анализ на тристранния диалог в сектори транспорт, производство на
облекло и хлебопроизводство.
 Извършените анализи с идентифицираните значими проблеми и конкретни
препоръки за подобряването им могат да бъдат намерени на следния линк:
http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/trust/Analizi_na_tristrannoto_sytrudnichestvo.
pdf
 Основните препоръки от направените анализите бяха включени в „Насоки за
дейността на БТПП в периода 2014-2018 г.” Ключовите изводи от анализите ще
бъдат полезни и при предстоящото обсъждане на минималните осигурителни
доходи за 2015 г. в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
 Организиране на работно посещение в Норвегия (октомври 2013) с цел
обмяна на добри практики в областта на тристранния диалог с Конфедерация на
работодателите в Норвегия.
 Организиране на кръгла маса в България (27.03.2014) с участие на всички
заинтересовани групи и представители на NHO, Норвегия. По време на кръглата
маса бе представена системата за тристранно сътрудничество в Норвегия и
установените „добри практики” за постигане на консенсус при вземане на

решения, свързани с икономическата стабилност и растеж. Екип от експерти на
БТПП представи състоянието на тристранното сътрудничество в страната на
национално и браншово ниво, съгласно направените проучвания в рамките на
проекта, както и налагащите се изводи и препоръки.
В кръглата маса взеха участие г-н Хасан Адемов, министър на труда и
социалната политика, г-жа Светлана Дянкова, зам.министър на труда и
социалната политика, както и г-н Петер Малвик, представител на Офиса на
Финансовия механизъм в Брюксел.
 Бяха организирани семинари в следните градове на България, обхващащи
шестте планови региона: Монтана, Бургас, Хасково, Перник, Варна,
Търговище, Силистра. По време на семинарите бяха представени резултати от
направените изследвания и проучвания на тристранния диалог, както и добрите
практики на норвежкия партньор в тази насока.

