
      

 

 

 Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Европа (EUROFOUND), 

създадена през 1975 г., e трипартитна агенция на Европейския съюз, която предоставя данни и 

анализи за подпомагане развитието на по-добри социални и свързани с труда и заетостта 

политики. Eurofound изпълнява своите задачи в партньорство с правителства, работодатели, 

синдикати и институции на Европейския съюз. 

 

 

 Eurofound разполага с мрежа от национални (и на европейско ниво) кореспонденти от всички 

държави-членки на ЕС и Норвегия. Мрежата осигурява експертни национални анализи от 

ключово значение за европейския дебат, които дават възможност за сравнения в развитието и 

допринасят значително с висококачествени анализи за Европейския център за наблюдение на 

трудовия живот (EurWork) и Европейския център за мониторинг на промяната. Кореспондентите 

работят по теми, свързани с развитието на пазара на труда, политиките за заетост, 

преструктурирането на компании, както и по теми, свързани със социалната политика, 

осигурявайки по този начин актуална картина на ситуацията в страните от ЕС и паневропейски 

сравнителен анализ. 

 

 

 В България екипът на националния кореспондент за 2014-2018 г. от Института за  изследване на 

обществата и знанието при Българската академия на науките (ИИОЗ-БАН) се ръководи и 

координира от доц. д-р Васил Киров и включва също гл. ас. д-р Екатерина Маркова и гл. ас. д-р 

Габриела Йорданова.  

Проектът  

Мрежата на националните кореспонденти 

Националният кореспондент на Европейската фондация за България 



                                                                           

 доц. д-р Васил Киров                   гл. ас. д-р Екатерина Маркова          гл. ас. д-р Габриела Йорданова 

 координатор   изследовател            изследовател 

 

 

 

 

 Сред дейностите на екипа са: 34 сравнителни изследователски доклади (CAR); 22 изследвания 

на представителността на социалните партньори (REP); 20 тримесечни доклади за 

индустриалните отношения; 57 броя информация за преструктуриране на компании (fact-

sheets); 24 статии по ключови проблеми на трудовия живот и осъвременяване на бази данни за 

законовата рамка в областта на труда. 

Можете да намерите важни резултати от Eurofound на интернет страницата 

https://www.eurofound.europa.eu/  

ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕКИП В РАМКИТЕ НА 2014-2018 

https://www.eurofound.europa.eu/

