Формуляр за проектно предложение
От СФ „Металици”
Тема № 2 :

Влияние на инвестиционния процес в бранш металургия
върху условията на труд
и необходимостта от актуализация на
нормативната уредба по БЗУТ
1. Контекст
Кое налага провеждането на мероприятието? Какъв е конкретният
проблем / повод?
Политиката на предприятятията от бранш металургия относно
осигуряване на
безопасност и здраве при работа е резултат от дългогодишно социално партньорство
между работодателите и синдикатите. Динамиката на работа и високия производствен
риск в предприятията от бранша, обаче изискват постояно сътрудничество и съвмесни
дискусии, свързани с интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве
във всички дейности на фирмите от бранш метлургия.
Необходимо е през 2015 година да бъде проведен дискусионен форум, който да бъде в
подкрепа на усилията на социалните партньори в бранш металургия да поставят
управлението на безопасността и здравето при работа като първостепенна отговорност
както и да развиват и използват нормативната уредба и всички адекватни ресурси за,
обявяване и постигане на високи цели за безопасност и здраве при работа в съответствие с
изискванията на действащите и нови нормативните актове по БЗУТ на национално и
европейско равнище.
2. Цел на мероприятието / поредицата от мероприятия
Какво ще бъде постигнато с провеждането на мероприятието? Как?
: Продължаване на дискусиите по запазване и развитие на безопасните и
здравословни условия на труд за работещите в бранш металургия.
: Постигане на баланс между вижданията на работодателите и синдикатите
по отношение на режима на работа при намалено работно време и ползване на
годишен отпуск.
Дискутиране на конкретни проблеми и предизвикателства, които ще бъдат
заложени в нормативната уредба в защита на работещите в предприятия от
бранша , в които не са постигнати все още изискуемите условия на труд.
Дискутираните казуси и направените предложения, по време на дискусионния
форум, ще бъдат представени на съответните държави институции , които
работят по въпросите на безопасност и здраве при работа в България.

3. Концепция на мероприятието / поредицата от мероприятия
-Какъв е типа на мероприятието
: Дискусия
-Колко дни ще бъде продължителността на мероприятието?
:Два дни
-Кои са основните акценти в програмата на мероприятието?
:Подобряване на условията на труд и намаляване на трудовите злополуки и
професионални болести в бранш мталургия.
Съчетаване на стратегията по БЗУТ с множество други инструменти, като
социален диалог, добри практики, повишаване на осведомеността, корпоративна
социална отговорност в предприятията от бранша.
4. Целева група / Участници
:Участниците в дискусията са синдикални активисти от 7 водещи предприятия от
сектор- металургия в България, директори човешки ресурси от предпрятията,
експерти от КНСБ и ГИТ.
Общо 35 участника
5. Месец / дата на провеждане
: 19-20 март 2015 г
6. Бюджет
: 4800,00 лв. ( четири хиляди и осемстотин лева )
7. Ръководител на проекта
: Инж. Васил Яначков- Председател на СФ „Металици”
Лице за контакт
:Ренета Петрова – Зам- Председател на СФ „Металици”
:Диляна Яначкова – Експерт Проекти и синдикални обучения- СФ „Металици”

