
                                                 Резолюция № 3

За по-добро заплащане на труда в България

Вече дванадесет години България е член на ЕС, но обещанията за
ускорен ръст на доходите от труд, за равностойно и достойно заплащане,
не са изпълнени и остават в миналото. България все още е страната с най-
ниски средна и минимална работна заплата дори вече не само в ЕС, но и в
Европа. Това е и една от основните причини, поради която в българското
общество се натрупаха много несправедливости.

 Сред  тях  несправедливостта  в  заплащането  на  труда  има
фундаментално  значение,  защото  засяга  над  2,5  милиона  работещи.  По
отношение  политиката  по  доходите,  КТ  „Подкрепа“  никога  не  е
подкрепяла твърдението, че производителността на българския работник е
толкова  ниска,  че  той  не  е  в  състояние  да  заработва  своето  достойно
заплащане.  Нашето  становище  е  подкрепено  от  факта,  че  ако
производителността  на  труда в България  варира в границите 40-50% от
средноевропейската, то разходите за заплати са далеч по-ниски – 10-20%
от средноевропейските. На практика разходите за труд в България са 6,1
пъти  по-ниски  от  средноевропейските.  Следователно,  при  това
икономическо  равнище  (БВП  на  човек),  ако  разпределението  на
националния доход между капитала и труда бе такова като в ЕС, средната
заплата би трябвало да бъде два пъти по-висока. Ето това е измерената от
нас  несправедливост  в  заплащането  на  труда  в  България  –  това  са
„спестени“  от  бизнеса  заплати  –  изработени,  но  неполучени  от
работниците. И въпреки че през последните няколко години постигнахме
значителен растеж на минималната и средната работна заплата в България,
броят  на  работещите  бедни  и  ниско  платените  работници   остава
изключително висок -  около 650 хил. или 27% от наетите. 

Поради  тази  причина  ние  поставяме  борбата  за  повишаването  на
доходите  и  заплащането  на  труда  -  като  основен  приоритет  на  нашата
синдикална дейност,  в защита на социалните и материални интереси на
всички български граждани.

Решението, което ние предлагаме,  е  коренна промяна в модела на
разпределение  на  националния  доход  между  капитала  и  труда   с  цел
ускорено икономическо и социално развитие на страната ни. 
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Отчитайки продължаващото подценяване цената на труда,  въпреки
макроикономическата  стабилност  и  систематичното  подобряване  на
икономически и финансови резултати, делегатите на 10-тия Конгрес на КТ
„Подкрепа“ се обявяват за решително повишаване на доходите от труд в
България във всичкия отрасли и икономически дейности, като настояват
за: 

-  прилагане  на  политика  за  значително  повишаване  на  доходите,
съобразена  както  с  темповете  на  икономически  растеж,  така  и  с
необходимостта  от  по-голяма  справедливост  в  разпределението  и
преразпределението на създадения от обществото продукт;

-  ускорено  повишаване  на  МРЗ  и  приемане  на механизъм  за
ежегодното й договаряне, който механизъм да се основава на социални и
икономически критерии и показатели;

- актуализиране на гарантирания минимален доход за достигане на
размер от 50% от прага на бедност;

-  създаване  на  допълнителни  стимули  за  разрешаване  на
демографската  криза  чрез  повишаване  на  обезщетението  за
отглеждане  на  малко  дете  през  втората  година  на  майчинство  до
размера на  МРЗ;

- подобряване на ефективността при събираемостта на приходите и
на разпределението на бюджетните средства;

-  повишаване  на  санкциите  за  некоректни работодатели,  които  не
изплащат в срок работните заплати;

- по отношение на възнаграждението за нощен труд, ние решително
настояваме то да бъде обвързано с размера на минималната работна
заплата,  като по този  начин се  отчетат  инфлационните  процеси  и
измененията в жизненото равнище на гражданите.

Нашите  предложения  са  насочени  към  гарантиране  и
изпълнение  на  обоснована  и  социално  справедлива  политика  по
доходите, която да осигури  справедливо и достойно заплащане с цел
решително  подобряване  на  жизнения  стандарт  на  българския
работник.  Социалния диалог и колективните преговори  на всички
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равнища  ще останат нашия основен  механизъм за  увеличение  на
работните заплати в България!
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