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БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ – СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОФИЛ
И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
Гл. ас. д-р Андрияна Андреева
Резюме
Статията анализира и обобщава статистическите данни за периода 2000 2010 г., като целта е да се изведат по-типичните белези и особености на националната безработица, с оглед съпоставката им със съществуващите към момента законодателни решения. Посочват се и се анализират регламентираните в Закона за насърчаване на заетостта основни права на безработното лице в аспекта на тяхната адекватност и необходимост.

1. Състояние и тенденции в безработицата у нас
Безработицата е характерно за пазарното стопанство социално-икономическо явление, при което част от активната работна сила желае да работи, но
не може да намери работа. Точният признак и критерий, по който се определя
безработицата е посредством нормите на законодателството на съответната
държава. В България за безработни се смятат лица от 16 г. до пенсионна възраст,
които са регистрирани в бюрата по труда. Безработицата като явление е характерна за обществата със свободната стопанска инициатива и свободен пазар
на труда, където работната сила се предлага и търси в зависимост от обективно възникващата необходимост на всеки стопански субект. Функция на държавата е да регулира този пазар така, че да се осигури конституционното право на
българския гражданин, съгласно на чл. 48. (1) от Конституцията.1 При относителната статика на нормативната уредба и динамиката на пазара на труда, осигуряването на адекватна регулаторна функция е проблем на непрекъснат мониторинг и оценка. Тази статия е опит да се оцени дали действащата към момента нормативна уредба в областта на трудовото право и специално тази регулираща проблематиката на безработицата, е адекватна на тенденциите, които се
очертават при статистическата оценка на поведението на пазара на труда у
нас. Този проблем е актуален и важен по ред съобръжения. Постигането на
консенсусната обществена цел – устойчиво европейско развитие, преминава
през осигуряване на устойчиво регулиране на процесите и явленията, които ca
причини за рисково поведение на един или група индивиди. Безработицата е
една от най-честите причини за рисково поведение, тя е фактор, който влияе на
1

Чл. 48. (1) K „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за
осъществяване на това право”.
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устойчивото обществено развитие и регулаторните механизми и тяхната ефективност е проблем, който има смисъл и значение да бъде изследван и анализиран. Безработицата е многоаспектно понятие и с оглед ефективното му противодействие е наложително изследването му от различни аспекти и през призмата на проявлението му в проблеми от различно естество. В правната теория са
провеждани изследвания, анализиращи социалните последици на безработицата, пречупвайки ги през призмата на психологическите проблеми, както и отчитайки я като криминогенен фактор. На тази база са предложени и конкретни
правни средства за преодоляването на тези последици.2 Като се отчита положителният доктринален опит в насока на комплексно изследване на проблематиката, в статията е направен опит, посредством статистическото представяне
на тенденциите в безработицата през последните 10 години, да се анализира
законодателната реакция и на тази основа да се обосноват съответните изводи
за ниво на адекватност и респективно предложения де леге ференда за подобрения в законодателството.
От общата теория на управлението е известно, че при сложни системи ефективно управление се установява само при наличие на обективна обратна връзка
за състоянието и поведението на вече претърпялата управляващо въздействие
система. В този смисъл, съпоставяйки статистическите данни за безработицата
у нас през последните 10 годни (фиг. 1) и реакцията на държавния регулатор чрез
осъвременяване и адаптиране на законовата уредба и подзаконовите актове, явяващи се вид инструменти за управление, можем да оценим доколко ефективна и
адекватна е била законодателната намеса и да направим изводи за посоката на
развитие и създаването на условя за поддържане на необходимата степен на адекватност. Обект на изследване е периодът 2000 - 2010 г., от гледна точка на очакванията, че 10 години след промените вече са въведени в действие устойчивите
регулатори на пазара на труда и влиянието на тези регулатори се проявява като
тенденция, която може да бъде анализарана (фиг. 1).
От представените статистически данни на фиг. 1 и фиг. 2 може да се направи изводът, че в България приоритет в структурата на характерните форми
на безработица има т.нар. циклична (кейнсианска) безработица. Амплитудата
на цикличността е много дълбока, повече от 15%, което не е характерно за
държави, развиващи пазарна икономика, дори в условията на преход към такъв
тип икономика. Тенденцията и проявите на цикличната безработица следват
движението на индустриалния цикъл и се появяват при спад (рецесия) на икономиката, когато работните заплати и търсенето на труд започват да намаляват
едновременно. Дълбоката амплитуда на фиг. 1 показва, че държавата не се
намесва активно, не интерверира на пазара на труда, а по-скоро реактивно контролира определени гранични стойности, които реферират към ключови индикатори на стандарта на живот – обхват и стойност на потребителката кошница,
брой лица под прага на бедността и т.н. Този тип поведение в държавното уп2

Средкова, Кр., Е. Алексиева и др. Младежката безработица социални и правни проблеми. Сиела,
С., 2000.
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* Източник на данните: Евростат – Последна редакция 8 март 2011
Фиг. 1. Данни за безработицата у нас за периода 2000 - 2010 г.

* Източник на данните: Евростат – Последна редакция 8 март 2011
Фиг. 2. Данни за безработицата у нас , в сравнение с други държави
от ЕС и Турция за периода 2000 - 2010 г.
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равление е следствие на грешното схващане, че регулирането е пречка при формирането на свободни пазарни отношения. Основна причина за цикличната безработица у нас и това, което я отличава от останалите форми, е, че тя е предизвикана от превантивното свиване на съвкупното търсене на стоковите пазари
и последвалото намаляване на производството и заетостта. В този смисъл периодът на икономическо стабилизиране след банковата криза през 1997 - 1998 година се отразява с известно забавяне върху пазара на работната сила, защото една
от най-често прилаганите оздравителни мерки у нас е намаляването на заплатите
и съкращаването на работни места. По този начин се обяснява и максимума от
почти 20%, който се наблюдава в края на 2000-та година В сравнение с Германия,
Словения и Румъния (фиг. 2) амплитудите на данните за безработицата у нас са
значителни, което не е само следствие на икономическата съставяща, а и се определя от по-голямата свобода на работодателите на оперират неограничавани
от държавата на пазара на труда. Работодателите у нас използват намаляването
на заплащането, преминаването към намален работен ден и всяка друга форма
на редукция на себестойността на работната сила като превантивна мярка за
бизнеса. Тези мерки дават резултат в краткосрочен план, но те катализират ефекта на бумеранга, защото по-ниското заплащане води до по-малко потребление и
от там до трайно влошаване на общата икономическа среда. Търсенето на конкурентноспособност по пътя на по-ниската цена чрез по-„евтин” труд е една от
тенденциите, които се наблюдават и практически не се регулират от нормативната база. Пряко регулиране на този процес е неприемливо, но е необходимо да се
търсят форми и лостове, включително и в нормативната уредба, които да стимулират други алтернативи за постигане на конкурентнспособност – повишаване на
производителността, въвеждане на иновативни технологии, модернизация на технологичното оборудване, прилагане на нови материали и т.н.
Сравнителният анализ от фиг. 2 показва, че цикличната безработица у нас
е оказала влияние на заетостта както в локалата банкова и стопанска криза от
края на 90-те години, така и при световната криза, в която се намираме в момента. Сега кризата е катализирала цикличната безработица в икономиките,
ориентирани към туризма, леката промишленост и производството на стоки за
масово потребление, каквито са българската, гръцката и словенската и се е
отразила с по-малка амплитуда на индустриализиран лидер като Германия.
Общият извод, който може да бъде направен е, че в България приоритет
при формирането на пазара на труда има икономическата съставяща, определящата се от нетния растеж на икономиката и генерирането на положителни
финансови резултати от стопанските субекти и в много по-малка степен въведените превантивни механизми от държавата, които да доведат до структурни
изменения на производството и заетостта (структурната безработица), както и
т.нар. фрикционна (текуща) безработица, която е резултат от основните характеристики на трудовите пазари и от начина им на регулиране.
Още на този етап от анализа може да се очертае една от важните специфики на възникващата необходимост от осигуряване на мониторинг на степента на адекватност на трудовото законодателството у нас към спецификата и
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характерните черти на социално-икономическото явление „безработица”, а именно – стимулиране на законодателна инициатива, която да отчита факта,
че водещата форма за безработицата у нас е цикличната безработица.
Ако приемем аксиоматично твърдението, че законодателните промени са
средство за провеждане на държавната политика, то е важно да се направи
оценка на ефективността на тази политика, чрез по-детайлни дълбочинни статистически разрези, които да представят причините, факторите и особеностите, които „отместват” средните нива на безработицата у нас от естественото
равнище, което, според Милтън Фридман, е около 4-5% и „опитите му за изкуствено намаляване чрез законодателна или друга нестопанска инициатива биха
довели до увеличаване на инфлацията” (Milton Friedman „A Theory of the
Consumption Function” Published in 1957 by Princeton University Press).
2. Правна регламентация на безработицата у нас и тенденциите
в нейното усъвършенстване
Представените статистически данни очетават яснo необходимостта от
актуален преглед на законодателството в частта безработица и свързаните с
нея области. Важно е да се акцентира на възможностите на настоящото трудово законодателство от гледна точка на постигане на по-малки амплитуди на
цикличната безработица и намиране на по-ефективно удовлетворяване на социалните очаквани, без това да ограничава стопанските субекти в стремежа им
към по-висока ефективност и намаляване на разходите за единица добавена
стойност. Наред с визуализирането на ключовите инструменти, чрез който да
се влияе целенасочено върху очертаните негативни тенденции, е важно и да се
очертае посоката за промяна и развитие на нормативната уредба, за постигане
на необходимата степен на адекватност и ефективност.
Както вече бе отбелязано, целта на правната уредба при безработица е да
се изпълнят определени обществени функции. Те отразяват основните насоки
на въздействие от страна на законодателя, посредством правните норми върху
обществените отношения при безработица. Съответно те са изразени в охранителната (закрилна) функция на правната уредба и стимулиращата такава. Първата е насочена към създаване на юридически гаранции за встъпване в трудово
правоотношение или съответно като негова алтернатива осигурително правоотношение, по което безработният ще получава средства за издръжка. Тази функция е в основата на трудовоправната уредба на безработицата. Тя е водещата
в Закона за насърчаване на заетостта и е намерила израз в правата и задълженията на лицата, които търсят работа и на работодателите – информация за
обявени свободни работни места; информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на
работа и др. Втората функция – стимулиращата е насочена към провокиране на
активно поведение на безработния в търсенето на работа, като крайната цел е
да се преодолее състоянието на безработица. В тази насока законодателните
решения са изразени в различни насърчителни мерки за търсенето на подходя-
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ща работа, развиването на самостоятелна дейност, програми за повишаване и
разширяване на квалификацията, специални програми, насочени към неравностойни групи и други.
Като водещ принцип, залегнал в действащата нормативна уредба на безработицата, е приоритетното регламентиране на активните мерки на пазара на
труда пред пасивните такива. Това е заложено още в наименованието на основния източник на нормативната уредба – Закон за насърчаване на заетостта (в
сила от 01.01.2002 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г.). За разлика от него
в действащия до тогава нормативен акт – Закона за закрила при безработица и
насърчаване на заетостта,3 ролята на мерките е обратно разположена и съответно на това принципът на приоритет е разменен, като на първо място е поставена закрилата при безработица, а едва след това – насърчаване на заетостта.
Идеята на съвременния законодател е да се преодолее нагласата на безработния да бъде подпомаган, а да се създаде у него мотивировка, подкрепена с
реални възможности, за реализацията му на пазара на труда. В тази насока
реакцията за промяна е адекватна на тенденциите в световен мащаб за профилактика и превенция на безработицата. Правилно е отчетено значението на безработицата и последиците от нея и съответно на това е адекватна преценката,
че решаването на такъв общонационален проблем не може да бъде предоставено в компетенциите на местни органи, а следва да се разгледжа като координирана политика на национално ниво. Двете основни функции на правната уредба на трудовите и осигурителните права на безработния са взаймно обвързани
и динамични. Посредством тях и по-конкретно чрез нормите на трудовото и
осигурителното законодателство се цели комплексно въздействие върху обществените отношения, свързани с безработицата. С оглед конкретиката на поставената цел, в това изследване се анализира не комплексното законодателно
решение на ниво трудовоправен и осигурителноправен режим на безработицата, а само отделни аспекти в правния статут на безработното лице.
Понятието безработица не е легално дефинирано в трудовото законодателство. Обвързаността й с трудовоправните норми е с оглед законовото определяне на понятието безработно лице. Трудовоправната регламентация на статуса на безработния, залегнала в Закона за насърчаване на заетостта, има за
задача, както, от една страна, да регламентира правата и задълженията на безработния, така и да помогне за решаване на въпроса, касаещ възможностите за
наблюдение и отчитане на обхвата на безработицата и управление на процесите по повод този социален риск. Основопологащо за законодателя е изясняването на правните белези на безработния, като субект на трудовото право. Именно
съвкупността от тези нормативно заложени белези е предпоставка за настъпването на трудовоправните последици. Това са трудовоправни права и задължения, образуващи съдържателната част от правния статут на безработния по
съвременното българско законодателство. Съгласно § 1, т. 1. от допълнителни3

Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр. 120 от 16 декември
1997, отм. ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003).
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те разпоредби на ЗНЗ „безработен” е лице, регистрирано в дирекция „Бюро по
труда”, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа в 14дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”. Тази разпоредба е базата за извличането на правните белези на понятието, но за допълването им тя се съчетава с основната обща разпоредба на чл. 51, ал. 2 от Конституцията: „Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при
условия и по ред, определени със закон”. От комплексния анализ на нормите на
основния и специалния закон се извлича съвкупността от правни белези на безработния, като субект на трудовото и осигурителното право. Първият белег е
безработният да бъде трудоспособно физическо лице.4 Той се извлича индиректно от разпоредбите и не е част от законовата дефиниция на понятието
безработен, но въпреки това е абсолютна предпоставка, защото само трудоспособното физическо лице може да „търси работа” и съответно за държавата
възниква насрещното задължение за оказване на съдействие (чл. 48, ал. 1, пр. 2
от Конституцията) за упражняване правото на труд. Вторият белег на юридическото понятие за безработен е трудоспособното физическо лице да е „регистрирано в дирекция „Бюро по труда”. Законодателната идея за регистрацията е да се уведоми компетентния държавен орган за наличието на определени обстоятелства, свързани с факта на безработица.5 Регистрацията изисква
едностранно волеизявление от страна на физическото лице, отразяващо желание за ползване на правата по ЗНЗ и оказване на съдействие от страна на държавата за постъпване на работа, както и ползването на осигуряването при безработица. Регистрацията отразява реализация на субективното право на лицето и
като акт се извършва чрез официално вписване. Третият елемент от понятието безработен въвежда изискването лицето да „не работи”. Този белег от
легалната дефиниция е в синхрон с конституционната норма лицето да е „останало без работа” (чл. 51, ал. 2 от Конституцията). И двете отразяват отрицателния юридически факт, че лицето не е встъпило в трудово правоотношение,
тоест не престира работната си сила срещу трудово възнаграждение. Тълкуването и на двете правни норми и съответно на изразите „работи” и „работа”
налага извода именно за трудово, а не за друг вид правоотношение, (например
гражданско правоотношение), защото само работата е обект на трудовото правоотношение.6 Четвъртият елемент от юридическото понятие за безработен
изисква лицето да „търси работа”.7 Предвид възникващите въпроси относно
4

5

6

7

В чуждестранни законодателства този белег е изрично посочен в законова норма, напр. в текста
на чл. 2, т. 8 от полския Закон за трудовата заетост.
Такова изискване за регистрация се съдържа в законодателствата на много европейски държави
– Германия, Италия, Австрия и др. МОТ предоставя на държавата самостоятелно да прецени
включването на регистрацията във вътрешното законодателство – чл. 4, б. „с”от Конвенция 44 на
МОТ за безработицата.
В този смисъл вж. Мръчков, В. Коментар на кодекса на труда. Сиби, 1996, с. 25-30, Радоилски, Л.
Трудово право на Народна република България. С., НИ, 1957, 12-14.
Аналогичен текст, въвеждащ сходен елемент, съществуваше и в отм. ЗЗБНЗ § 1, т. 4 „Безработно
лице е всяко...лице, което...активно търси работа”.
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изясняване на този елемент, законодателят е предпочел използването на легална дефиниция за изясняването му. Съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗНЗ „Лице, което търси работа” е всяко лице, което не е отказвало
срещи с работодатели, организирани от поделение на Агенцията по заетостта, и
самостоятелно е посещавало работодатели за постъпване на работа. Тази разпоредба е в унисон с целите и идеите, заложени в текста на Закона за насърчаване на заетостта. Последният пети елемент от понятието за безработен изисква лицето да „има готовност да започне работа в 14-дневен срок от
уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”.
Юридическото определяне на понятието безработен изисква кумулативната даденост на тези пет елемента. Липсата, на който е да е от тях означава,
че конкретното лице не се счита за безработен по смисъла на ЗНЗ и следователно спрямо него няма да намерят приложение правата и задълженията,
свързващи се с това качество.
След изясняване на понятието безработен, законодателят е регламентирал нормативно специфичните за безработното лице трудови права, които се
явяват отговора на социалната държава спрямо тази категория граждани. Безработните се ползват от всички права, предоставени на лицата, които търсят
работа и регламентирани в чл. 17, ал. 1 от ЗНЗ. На първо място сред тях е
правото на информация. Съдържанието на това право не е конкретизирано,
но най-общо то обхваща правото на регистрираното безработно лице да бъде
осведомявано по определени въпроси. Това право е непосредствено обвързано
с всички действия, касаещи дейността на бюрото по труда и насочени към
безработното лице. Обект на дължимата информация са: обявените свободни
работни места (чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗНЗ). програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта (чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗНЗ). Субект на правото на информация е
безработният, регистриран в Бюрото по труда, а като насрещно задължен субект се явява държавата, в лицето на Бюрото по труда, която по силата на
вметените й задължения следва да предоставя на безработния сведения по
въпросите, предвидени в ЗНЗ. Косвено задължения, свързани с правото на безработния на информация, имат и работодателите, които са страна по друго правоотношение, възникващо между тях и Бюрото по труда. Именно тази взаимна
обвързаност между правоотношенията е предпоставка за реализиране в максимална степен на целите и задачите на ЗНЗ.
На следващо място, безработният има право на посредничество по
информиране и наемане на работа (чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗНЗ). Това е едно от
най-важните права на безработния, тъй като посредством него се изразява идеята за действието на пазара на труда. В съвременната нормативна уредба и поконкретно с приемането на ЗНЗ и включването в него на материята относно
посредническата дейност, българският законодател отстрани един съществен
недостатък, а именно регулирането на това важно право на безработния, посредством подзаконови нормативни актове·. Субектите, които са оправомощени да организират и предоставят посреднически услуги по заетостта са изчерпателно посочени в чл. 27, ал. 1 от ЗНЗ. Това са: 1. Агенцията по заетостта; 2.
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Лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта, съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава-членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Тълкуването на българската нормативна уредба в областта на посредничеството и
приложимите международни актове позволява да се направи извод, че държавата упражнява своеобразен монопол върху тази дейност. Това законодателно
решение е в съответствие с принципа за монопол на държавата над посредническата дейност, прогласен в Конвенция 88, който е възприет и в повечето европейски държави. Такова становище е застъпено и в българската трудовоправна
доктрина.8 За изясняване същността на посредническата дейност следва да се
вземат предвид съвкупността от услуги, които законодателят е предоставил на
Агенцията по заетостта и на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ. Посредническите услуги по заетостта са изчерпателно изброени в чл. 26 от ЗНЗ и в своята
цялост образуват система, включваща: 1. Информиране и/или консултиране на
търсещите работа лица и на работодателите; 2. Психологическо подпомагане
на търсещите работа лица; 3. Насочване към подходящи програми и мерки за
заетост и обучение; 4. Насочване към обучение на възрастни; 5. Насочване и
подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в
страната или в други държави.
Друго регламентирано право на безработния касае психологическото
му подпомагане. То се съдържа в чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗНЗ. Посредством
включването на право от такъв характер в системата от права на безработния,
ясно личи съвременният почерк на законодателя, който отчита ролята на психологическата помощ за преодоляването на неблагоприятните последици от безработицата. Не е случайно и мястото, което му е отредено в системата, а именно
непосредствено след посредничество по информиране и наемане на работа и
преди правото на професионално ориентиране. Това право с подчертано психологически белези, съчетано с гореизброените, би дало на безработното лице
нужната цялостна държавна подкрепа в процеса на професионална реализация
на пазара на труда.
На следващо място, безработният има право на професионално ориентиране. Понятието е законово дефинирано в Допълнителните разпоредби на
ЗНЗ параграф 1, т. 32 „Професионално” е информирането, консултирането и
съветването относно избора на професия и кариерно развитие. Целта е подпомагане на лицата, в съответствие с техния личностен профил и индивидуални
характеристики при избора им на професия, подходящо обучение и кариерно
развитие. Законодателят е предвидил професионалното ориентиране да се провежда в индивидуални и групови форми. Като дейност то се извършва в поделенията на Агенцията по заетостта и/или в информационно-консултантските звена към тях, както и в лицензирани институции по реда на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). С оглед постигане на максимални
8

Средкова, Кр. Трудови и осигурителни права на безработния. Сиби, С., 1995, с. 95-96.
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резултати и отчитане спецификите в отделните професионални области, професионално ориентиране може да се извършва по професии от всички области на
икономическата и социалната сфера.
Разгледаното право на професионално ориентиране е неразривно свързано
с друго право на безработния, а именно включване в обучение на възрастни. Връзката между двете е отразена нормативно посредством обединяването им в една обща глава седма на ЗНЗ „Обучение на възрастни и професионално ориентиране”. Може да направим извода, че както повечето от правата на
безработния, разгледани до тук, и правото на обучение на възрастни е насочено
не само за задоволяване интересите на безработното лице, но и тези на работодателя и на държавата. Конкретно за безработното лице ползването на това
право му предоставя по-голяма мобилност на пазара на труда, разширява се
спектърът от професионални предложения, за които може да кандидатства.9 За
работодателите обучението на възрастни осигурява кандидати с подходяща
квалификация и актуални познания в различните области, което, от своя страна,
е обвързано с повишаване качеството и производителността на труда. Взети в
своята съвкупност, всички тези положителни страни от реалното организиране
и ползване на правото на обучение на възрастни, водят до установяването на
стабилен и развит пазар на труда. От гледна точка на своето съдържание, правото на обучение на възрастни е едно съставно право. В актуалната нормативна уредба законодателят е конкретизирал в норма неговите основни компоненти, ползвайки за модел предходното законодателно решение10. Съгласно чл.
58а. от Закона за насърчаване на заетостта обучението на възрастни включва:
1. обучение за ограмотяване; 2. обучение за придобиване на професионална
квалификация; 3. обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности; 4. мотивационно обучение.
На следващо място в системата от права на безработния по чл. 17, ал. 1,
т. 7 от ЗНЗ, законодателят е предвидил включване в програми и мерки за
заетост и обучение. Те се реализират по реда на специалния ЗНЗ, след одобряването им от Националния съвет за насърчаване на заетостта и от комисиите
по заетостта и след финансовото им осигуряване с бюджета за съответната
година, както и по реда на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Тези програми могат да се категоризират на национални, регионални и браншови, програми на институциите и организациите по чл. 31,
ал. 1 от ЗНЗ.
9

Вж. за правото на професионална квалификация Мръчков, В. Настаняване на работа и преквалификация на освободените работници и служители, поради интензификация на народното стопанство. -В:Социалистическо право, 1976, № 6, с. 13-23; Мингов, Ем. Професионална квалификация на работниците. -В:Въпроси на новия Кодекс на труда, с. 67-74; Наумов, К. Право на
преквалификация към бюрото по труда.-В: Трудова борса, 1993, № 37.
10
Предходното законодателно решение – чл. 6, ал. 1 и ал. 3, т. 3 от ПМС57 включваше в съдържанието на нормата придобиване на професионална квалификация, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация.
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Последното право на безработния, което законодателят е регламентирал в
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗНЗ, касае стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението. Това право е законово доразвито в чл. 66, ал. 3 и 4 от ЗНЗ. Регламентацията на този вид право на безработния
е изключително актуално и социално значимо. То е непосредствено обвързано с
предходните права в системата и осигурява тяхната ефективност, от гледна
точка на осигуряването на материални средства за обучаващото се лице, които
да му гарантират един социален минимум, достатъчен за да може в този период да насочи действително усилията си към получаването на нужните му знания, които в перспектива да доведат до професионална реализация.
В тази статия бяха поставени редица проблеми и задачи, които, след сравнителното им анализиране на база статистически данни и законодателни решения, доведоха до някои конкретни предложения за усъвършенстване регламентацията на трудовоправния статут на безработния. В обобщение и
с оглед максимална яснота ще бъдат изведени по-съществените от тях:
1) Кодифициране на всички уреждащи института норми на ниво трудово
законодателство, предвид създаването на систематика в уредбата, яснота и практическо улесняване по прилагането й.
2) Регламентиране на нормите предимно на законов и в по-малка степен
на ниво подзаконов акт – в духа на тенденциите по систематика на законодателствата, предвид актове с по-висша юридическа сила – което е
вече факт, но при все още отсъстващи от общата уредба норми и институти.
Извършеното паралелно изследване, обхващащо статистически анализ и
съпоставка с нивото на адекватност на по-важните трудовоправни норми в сферата на безработицата, позволява да се направят някои основни изводи. Въпреки отправените в тази статия критики по отношение на използваните от държавата нормативни механизми за регулиране на процесите на безработица, можем да кажем, че действащата трудовоправна нормативна уредба като цяло
бележи положително развитие. Този извод, обаче, не изключва очертаната необходимост от доусъвършенстване на законовите норми на безработицата и поконкрето нуждата от ефективни механизми на превенция. Анализираната трудовоправна материя е неразривно обвързана с проблемите на пазара на труда и
в този смисъл кореспондира с възникващите и постоянно променящи се потребности. Предвид сложната икономическа ситуация в световен мащаб, протичащите процеси на глобализация, както и все още недостатъчно укрепените пазарни отношения в България, е наложително законодателството ни в тази област да следва тенденциите и постиженията на развитите държави и в цялост
на международната общност.
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UNEMPLOYMENT IN BULGARIA – STATISTICAL PROFILE
AND LEGISLATIVE DECISIONS
Chief Assist. Prof. Dr Andriyana Andreeva
Abstract
The article analyzes and summarizes the statistical data for the period 2000 - 2010, the aim
being to bring out the more typical features and peculiarities of national unemployment, with a
view to their comparison with the currently existing legislative decisions. There are pointed out
and analyzed the basic rights of the unemployed individual, set in The Law for the Promotion
of Employment in terms of their adequacy and indispensability.

БЕЗРАБОТИЦА В БОЛГАРИИ – СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Гл. асс. д-р Андрияна Андреева
Резюме
В статье анализируются и обобщаются статистические данные за период 2000 - 2010
год с целью определения более типичных признаков и особенностей национальной безработицы, с учетом их сопоставления с существующими на данный момент законодательными решениями. Указаны и анализируются регламентируемые Законом о поощрении занятости основные права безработного лица с учетом их адекватности и необходимости.

