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инж. Васил Яначков, 
председател 
на СФ “Металици”

ХХарактера на металургичната индустрия, 
предполагат в доста висока степен създаване 
на колективистични отношения и вздаимо-
действия в самото производство, освен това 
мащабите на металургичните  предприятия, 
също налагат определена потребност от во-
дена на постоянен диалог между работодате-
ли и представители на работниците. 
В годините на преход, металургията реализи-
ра една бързо развиваща се  схема на социа-
лен диалог, която успешно бе развита още в 
началото на прехода с  преструктурирането 
на металургичните заводи и по- късно  с при-
ватизацията. 
Практически социален диалог,  беше заложен 
в голяма част от приватизационните доку-
менти, приватизационния меморандум, който 
даде своето отражение по структурирането 
на органи на социален диалог, както на фир-
мено така и на секторно ниво.
Мащабът на металургичните фирми също 
обективно предопредели, бързото формира-
не на новите служби по човешки ресурси  и 
съответно високо квалифицирани, интели-
гентни специалисти -от една страна, и също 
така високо ниво на синдикални ръководства, 
със съответен авторитет – позиции, знания, 
както във водена на диалога във фирмите, 
така и на секторно ниво.
На кратко казано, съвсем обективно е нали-
чието на един системен, непрекъснато разви-
ващ се социален диалог в сектор металургия, 
в България. 
Това беше осъзнато както от страна на ра-
ботадателя, така и от страна на синдикатите, 
това е и причината, системно да се усъвър-
шенства и развива и по отношение на експер-
тен потенциал,  нашия синдикат.
Ясно е, че успешен социален  диалог може да 
има на основата на един добър информаци-
оне обмен, между работадатели и синдикати, 
добро познаване на нормативната урдба и 
добрите практики в Европа и по света.
 Това е и в основата на  създадената система 
за своевременно проследяване  и реагира-
не на новите моменти, които правят както 
формата, така и съдаржанието на социалния 
диалог .
Голямата част от работодателите, след прива-
тицзацията в нашата страна  са чуждестранни 
инвеститори от различни страни, като напри-

мер -САЩ, Германия,Гърция, Турция, Швеция, 
Украйна,Индия ....
Това от своя страна  направи социалния 
диалог и социалните постижения в диалога, 
в сектор металургия, доста пъстри и разно-
образни, тъй като всеки от инвеститорите, 
носи със себе си, своя култура, свои практики  
и адаптацията към българските условия с 
българската нормативна уредба, българските 
традиции и практика, това можеше да стане 
само с добре подготвения и добронамерен 
експертен състав и политика на Федерация 
„Металици”.
Участието на федерацията в  Европейската 
федерация на металоработниците  и Све-
товната федерация на металоработниците  
и доброто взаимодействие с тези междуна-
родни структури,също има своето значение 
за системното обогатяване на познанията и 
използваните методи за водене на социален 
диалог .
 Това, че сме успяли да постигнем сравнител-
но добро ниво на социален диалог, може да 
се разбере и от факта, че както синдикалните 
структури, така и работодателите  и на фир-
мено и на секторно ниво, не само приемат 
социалния диалог, но и в различните ситу-
ации, ту едните, ту другите са  инициатори 
за  водене на социален диалог по конкретни 
актуални теми . 
За нас воденето на социалния диалог не е 
само върху полето на колективното договаря-
не, а в цялостното взаимодействие на Труда и 
Капитала   в производството на метал.
 И сега в условията на икономическа криза, 
независимо от напрежението, от необхо-
димостта да  се предприемат непопулярни 
мерки, ние добре осъзнаваме, че точно со-
циалният диалог е формулата, която може да 
направи по – поносими, както за работода-
телите, така и за работниците – тежестите на 
кризата . 
Главното  е и това, че ние  никога не зажи-
вяваме с мисълта, че повече няма какво да 
научим по социалния диалог, напротив, ви-
наги работим  за постигането на нови и нови 
възможности за постигане на просперитет на 
фирмите  и работниците, обединени във фор-
мулата на социалния диалог.
 

Интервю
ИнтервюИнтервю
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проф. д-р  
Желязко Христов д.м.,                                                        
Президент на КНСБ

OОценявам проекта на СФ »Металици» 
под надслов «Труда и капитала – обе-
динени във формулата на социал-
ния диалог», изпълняван в рамките 
на бюджетно направление «Заетост, 
социални дейности и равни възмож-
ности» към Европейската комисия 
-  като значимо   предизвикателство 
- както за развитие на диалога меж-
ду социалните партньори, така и за 
по-нататъшното успешно развитие 
на бранш Металургия и за съхраня-
ване на неговото значимо място в 
икономиката на страната ни.  Ини-
циативите в рамките на този проект 
дават  възможност за определяне на 
приоритетните цели на социалните 
партньори от бранша за развитието 
на металургията с човешко лице, 
която да поставя просперитета на 
сектора успоредно с този хората 
на труда.
Кои са най-сериозните проблеми, 
които искам да поставя на вашето 
внимание
На първо място, това безспорно е 
необходимостта от поддържане на 
заетостта в сектора. Нужно ни 
е споразумяване с  антикризисни 
пакети, търсене на по-гъвкави въз-
можности за постигане на  по-голяма 
сигурност и устойчивост на трудови-
те отношения, което да бъде  добър 
знак главно в посока защита на до-
ходите и социалните придобивки  на 
работещите металурзи и намаляване 
тежестта от финансово икономиче-
ска криза. Което всъщност, може да 
се окаже и важен  мотивиращ фак-
тор за синдикално членство.
На второ място: Аз винаги поставям 
колективното договаряне в  центъра 
на синдикалната ни работа. Извест-
но е, че в страните с развита  индус-
триална демокрация то е общопри-
ета норма, манталитет и култура във 
взаимоотношенията между работ-
ници, работодатели, синдикати и 

държава. Затова, в условията на теж-
ка криза и преструктуриране, за нас 
е изключително важно запазване-
то и развитието на преговорния 
процес в бранша. В тази връзка в 
новите икономически условия, оце-
няваме положително разбирател-
ството между социалните партньо-
ри за своевременното подновяване 
на колективните трудови договори 
в  предприятията, чиито срок е из-
текъл, за запазване на постигнати-
те клаузи и недопускане на спад в 
стойностите на договореностите в 
сравнение с предходните КТД. Това 
се отнася особено за филиалите на  
мултинационални компании, където 
договореностите често имат  стой-
ности над средните за страната.
На трето място - не мога да не при-
помня факта, че развитието на ре-
жима на диалог и партньорство 
между работодателите и синди-
катите в бранша, стремежът за 
постигане на баланс в интересите по 
между им, своевременното и отго-
ворно решаване на тези, а и на други 
въпроси - е още по-нужно в сегашна-
та икономическа ситуация. Очевид-
на е необходимостта от общи усилия 
и от прозрачност на действията и 
затова има бъдеще вашата идея за 
интернет мрежа и информационен 
обмен на този проект за социално 
партньорство.
И съвсем не на последно място 
считам, че днешната среща е добър 
повод за търсене и обмяна на до-
бри практики и идеи, за търсене на 
варианти за включване и ефективно 
участие във формите и структурите 
на европейския социален диалог, за 
утвърждаване участието ни в рабо-
тата на вропейските работнически 
съвети.

Интервю
ИнтервюИнтервю



Конференцията имаше определящо значение главно в 
няколко насоки:
l Представяне на подробна информация за развити-

ето на социалния диалог в страните партнъори по 
проекта.

l Представяне на добри практики в бранш Металур-
гия в страните партнъори по проекта за:

 -обмен на информация между социалните партнъо-
ри с цел постигане на единство, мотивация и отго-
ворност спрямо общите проблеми.

 -Консултации- възможност за участниците в соци-
алния диалог да изразят техните мнения.

 
Получената информация и споделени практики, пред-
ставени в дискусиите и презентациите по време на кон-
ференцията, са публикувани в рамките на проектната 
дейност Информация и публичност- чрез Информацио-
нен бюлетин 2 и интернет страницата.
С други думи конференцията изигра своята роля за съз-
даване на благоприятни условия- „мостове” за бъдеща 
съвместна работа на мениджмънт и синдикати.
Конференцията също така беше форум, където на една и 
съща маса седнаха мениджъри, работници и синдикати, 
за да обсъдят перспективите и параметрите на проце-
са по информиране и консултиране в предприятията. 

Преглед на дейностите
Преглед на дейноститеПреглед на дейностите

Конференция “Труда и капитала обединени  
във формулата на социалния диалог”

Домакини -  
СФ „МЕТАЛИЦИ”  
и Българска асоциация  
на металургичната 
индустрия- БАМИ- 18 -20 
ноември 2009г. , София , 
България
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Акценти 
 Европейски социален диалог –  хроно-

логия на развитието, структура, клю-
чови актъори –1985 – 2009;

 Развитие на отношенията между Труда 
и Капитала в новите икономически 
условия

 Колективно договаряне в условията на 
преструктуриране и аутсорсинг, и 
ролята на Европейските работниче-
ски съвети 

 Развитие на социалния диалог и парт-
нъорство в България- хронология, 
структура, ключови актъори

 Сравнителен анализ на синдикализа-
цията и социалното партнъорство 
в България, Румъния, Турция и Гър-
ция- на базата на проучване

 Социален диалог на секторно ниво

 Социално партнъорство в мултинаци-
оналните компании

 Корпоративна социална отговорност

 Приоритети за социалните партнъори 
в бранш Металургия и свързаните 
сектори

След година работа по проекта в България, 
Румъния, Турция и Гърция беше направен пре-
глед на развитието и „последиците” от социал-
ния диалог. Представители на работодателите 
участваха във всички етапи от изпълнението 
на проекта. По този начин, чрез тяхното актив-
но включване стана ясно, че в металната ин-
дустрия в Югоизточна Европа има добре функ-
циониращи структури на социалния диалог. 

Все пак много повече усилия са необходими, 
за да имат синдикатите реална възможност да 
защитават успешно интересите на своите чле-
нове /степента на организираност трябва да 
бъде увеличена/. Законовата регламентация 
трябва да бъде ревизирана- социалният диа-
лог все още не е ясно дефиниран и регламен-
тиран. Социалният диалог няма обвързваща 
сила, неговото осъществяване не е задължи-
телно- поради, което той няма и силен отзвук 
в обществото.

Партнъорите по проекта предложиха следни-
те мерки за подобряване организацията на со-
циалния диалог:

-Секторния социален диалог трябва да 
бъде подобрен

-Социалният диалог в предприятията 
трябва да бъде засилен

-В мултинационалните компании много 
често е необходим натиск от чуждестран-
ни синдикални партнъори, за да бъде по-
стигнат успех

Така или иначе няма алтернатива на социал-
ния диалог! Ето защо:

- Взаимното признаване и зачитане между со-
циалните партнъори трябва да бъдат засилени;
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-Лоялното сътрудничество трябва да 
бъде гарантирано.

Целите номер 1 са:

- Колективните трудови договори на се-
кторно ниво и ниво компания да бъдат 
спазвани и изпълнявани;

-Дългосрочни договорености с работо-
дателите и Правителствата.

Стана ясно също така, че правителствата и в 
частност министрите трябва да бъдат много по-
вече ангажирани в процеса по функциониране 
на социалния диалог, което би могло да дове-
де до значителни резултати. Процесът по уста-
новяване на структури на социалния диалог в 
предприятията трябва да бъде продължен, а 
постигнатите положителни резултати, като на-
пример в металургичното производство, тряб-
ва да бъдат подкрепени. Представителите на 
работниците трябва да положат необходимите 
усилия за постигане на споразумения, които 
са в полза на работниците и служителите и в 
частност в компаниите, където те са припозна-
ли очевидната полза от ефективното сътруд-
ничество със синдикатите.

Заключителната конференция показа, че е аб-
солютно необходимо социалният диалог да 
бъде стимулиран и на трите нива- Европейско, 
национално и на ниво компания. Трябва да бъ-
дат създадени ефективни мрежи между работ-
ниците в предприятията, националните синди-
кални структури и Европейската федерация на 
металоработниците /ЕФМ/. Именно тя ЕМФ,  би 
могла да изиграе важна роля тук. ЕФМ трябва 

да продължава да  обезпечава  надежден об-
мен на информация между своите членове- 
националните синдикални структури. Добрите 
практики и опит са полезни за всеки! ЕФМ ще 
изиграе своята важна роля на координатор 
и организатор на работата на националните 
синдикати на Европейско ниво. 



 Информационна кампания  в рамките на проекта 
 Информационна кампания  в рамките на проекта  Информационна кампания  в рамките на проекта 

 Информационна брошура  
Тя даде първоначална информация за философията и структурата на проекта, за  цели и задачи, 
вида на  дейностите по проекта, екипа , които отговарят за изпълнението на проекта и  телефони   
за връзка с водещата организация.
Информационната брошура беше  отпечатана и разпространена  на български , английски, ру-
мънски, гръцки и турски език.

Он – лайн публикации и информа-
ция -  Периодично информация за на-
предъка  на проекта, беше публикува-
на на официалната интернет страница  
на  Водещата организация  СФ „Мета-
лици ” www.metalicy-bg.com.
 В рамките на поекта се съдаде и съ-
мостоятелна интернет страница на 
проекта www.labor-capital.org ,която 
представи подробна информация , 
полезни материали  и данни  за всеки 
етап от проекта и стана собственост 
на всички партньори по проекта , като 
нейното развитие ще зависи и в бъде-
ще от активната позиция на партньо-
рите в проекта  за обмен на информа-
ция , опит  и сътрудничество  за под-
крепа и развитие на социалния диалог 
и социалното партньорство между 4 
съседни страни от Европа – България 
,Румъния , Гърция и Турция .

Информационен бюлетин 1  
 Предоставяне на тематично  
избрана  информация с цел  
повишаване на знанията на  
социалните партньори и учас-
тниците в проекта в частност, 
по актуални теми , късаещи 
развитието на индустриал-
ните отношения  и  нивото на 
социалния диалог в 4 съседни 
страни от Европа .
 Бюлетина  беше  отпечатана и 
разпространена  на български 
, английски, румънски, гръцки 
и турски език
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 Информационна кампания  в рамките на проекта 

1. Законодателното уреждане на рамката 
на  социална диалог

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В Румъния правото на синдикално сдружа-
ване е нормативно уредено
Синдикалната дейност се регламентира с:
• Конституция на Румъния
• Кодекс на труда
• Закон за Синдикатите
• Колективно трудово договаряне
• Закон за колективни трудови спорове и др.

2. Регламент на правото на работниците 
и служителите  да се организират в 
синдикат.

КОНКРЕТНИ ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ
• Минимум брои работещи за учредяване на 
синдикат - 15 човека
 • С право да водят преговори са само призна-
тите представителни организации и пред-
ставителността е строго регламентирана
 • Стачкта е разрешена само след провала на 
колективното договаряне и се ограничава, 
чрез задължителни процедури и норми
 • Няма трудов съд и трудовите спорове се 
уреждат в гражданските съдилища.

3. Критериите за представител ност на 
социалните партньори

ПРИОРИТЕТИ В СИНДИКАЛНАТА ДЕйНОСТ
• Водят преговори за подписване на колек-
тивни трудови договори на национално, 
браншово и на ниво компания
Участват в социалния диалог, в процесите 
на информация и консултация и съвместно 
вземане на решение по редица случаи, в за-
висимост от ситуацията.
С цел да насърчават и защитават правата и 
интересите на своите членове, синдикални-
те организации;
• На национално ниво - Икономически и Со-
циален съвет
• На национална и регионално ниво - Коми-
тети за социален диалог - за Безопасност и 
здраве, пенсии, безработица
• На секторно нив0 - по идустриалната поли-
тика и професионалното обучение

• На ниво компания - по индустриалната по-
литика и безопасните и здравословни усло-
вия на труд
• Участие в дейността на Европейския работ-
нически Съвети
• Предлагане на специализирани услуги: 
правни, икономически.
• Организиране в случай на необходимост на 
протести и стачки
• Организиране на дейности за обучение и 
информираност
• Разработване и осъществяване на полити-
ки за набиране на нови синдикални членове
СИНДИКАЛНО ДВИжЕНИЕ
1. Синдикалните организации, обикновено 
се организират на фирмено равнище. Тези 
синдикати държат по-голямата част от ре-
сурсите и имат устав, бюджет и изпълните-
лен съвет
2. Федерации в които членуват синдискални 
организации от един или няколко сектора
3. Конфедерации, които имат за членове фе-
дерации. Те също имат териториални орга-
низации - междупрофесионални клонове (в 
окръзи)

4. Регламентиране  правото на колектив-
но договаряне

Колективното договаряне е задължително, 
освен в случаите, когато служителите в пред-
приятието са по-малко от 21.
При договарянето на клаузите и при сключ-
ването на колективни трудови договори 
страните са свободни и равнопоставени. Ко-
лективните трудови договори, сключени съ-
гласно законовите разпоредби, имат силата 
на закон за страните.
Националното трудово споразумение създа-
ва клонове, за които могат да бъдат догово-
рени трудови договори
В металната индустрия тези клонове са: • 
Черна, цветна металургия • Машини, съоръ-
жения и конструкции • Електротехника, Фин-
на механика и машинария, електроника
- Добри практики
Ако има браншов колективен трудов дого-
вор, възможността за преговори е много по-

Въпросник:  опитът на Румъния
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лесна. За щастие, в маталния сектор същест-
вува валиден колективен трудов договор.
-Предизвикателство - (проблемни въ-
проси, казуси от практиката, неясноти 
- дайте примери)
Имаме случаи, когато работодателите пред-
почитат да преговарят с представители на 
служителите, защото не признават сформи-
рания в предприятието синдикат.

5. Здравословни и безопасни  условия на 
труд

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УчАСТИЕТО  
НА СИНДИКАТИТЕ
Има закон, който регулира спазването на 
правилата за здраве и безопасност на ра-
ботното място.
- Добри практики в сектора и фирмено 
ниво
Законът предвижда, че във всяко едно пред-
приятие трябва да съществува комитет по 
безопасността и опазването на здравето на 
работното място.
-Предизвикателство-/ проблемни въпроси, 
казуси от практиката, неясноти - дайте при-
мери /
За съжаление, има началници, които не се 
съобразяват с това изискване.

6. Положението в метални сектор

Голяма част от дружествата са частни • В 
сравнение с 1990 година има:
• Силен спад в БВП и броя на работниците и 
служителите
• Очаква се значително повишаване на
производителността
• Брой на колективните трудови спорове 
 Регистрирани през последните  
 9 месеца на 2007 г.  28
• Брой на лицата, пострадали по време на 
работа 
 Регистрирани през последните  
 9 месеца на 2007 г. 623

7. Информиране и консултиране

За осигуряване на стабилна среда и социа-
лен мир, законът предвижда правилата за 
консултиране и постоянен диалог със соци-

алните партньори.
Икономическият и социален съвет е три-
странна, автономна институция от нацио-
нално значение, създадена с цел осъщест-
вяване на социалния диалог на национално 
ниво. Към министерствата и общинските съ-
ве-ти функционират в рамките на закона ко-
мисии за социален диалог, от консултативен 
характер, между: държавна адми нистрация, 
синдикати и управители
СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
На национално ниво съществуват 2 форми 
на социален диалог: Тристранен социален 
диалог - между правителство, синдикати и 
мениджъри; Двустранен социален диалог 
- между синдикалните и работодателските 
организации. 
На браншово ниво съществуват 2 форми на 
социален диалог: Тристранен - между син-
дикалните федерации, работодателските 
организации и министерствата в областта; 
Двустранен социален диалог - между синди-
калните и работодателските организации.
Социален диалог на ниво група предпри-
ятия. В някои случаи се преговарят колек-
тивни договори на ниво група предприятия 
или на ниво подсектор. На ниво предпри-
ятие, социалният диалог се осъществява, 
най-вече, чрез подписването и изпълнение-
то на колективни договори.
Икономически и социален съвет
За осъществяване на консултативната си 
роля Икономическият и социален съвет из-
пълнява следните дейности:
Изказва, в рамките на закона, становища, 
касаещи проекти на правителствени реше-
ния и законопроекти, които подлежат на 
гласуване в Парламента; Сигнализира Пра-
вителството при икономически и социални 
явления, които пораждат нуждата от нови 
нормативни актове; Анализира причини-
те за появилите се конфликтни ситуации и 
предлага решения за разрешаването им в 
национален интерес;
Следи за изпълнението на задълженията по-
ети съг ласно Конвенция на МОТ № 144/1976, 
относно Тристранните консултации за на-
сърчаване прилагането на международните 
трудови норми
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Синдикалните организации
Синдикатите са независими юридически 
лица, с нестопанска цел, създадени да за-
щитават и разпространяват колективните 
и индивидуални права, както и професио-
налните, икономически, социални и спорт-
ни интереси на своите членове.
Условията и процедурата, при които син-
дикал ните организации добиват юридиче-
ска право способност, са регламентирани 
в Закона засиндикатите. Синдикалните ор-
ганизации имат правото сами да регламен-
тират, чрез собствените си постановления, 
начина на организация, сдружение и упра-
вление, при условие, че постановленията 
са приети по демократичен път, в услови-
ята на закона.
- в предприятията
В случай, че повече от 20 служители рабо-
тят в рамките на едно предприятие и нито 
един от тях не членува в синдикат, същите 
могат да излъчат представители, които да 
защитават интересите им. Избирането на 
представителите на служители те се прави 
на Общо събрание на служителите, с гласо-
вете на най-малко половината от общия им 
брой. Представителите на служителите не 
могат да извършват дейности, които зако-
нът предвижда само за синдикатите.

8. Процедури  за уреждане на колектив-
ните трудови спорове

ТрУдОВИТе кОнфлИкТИ
Трудовият конфликт е всяко неразбиране, 
което се появява между социалните пар-
тьори в трудовите взаимоотношения.
Трудовите конфликти, чиито предмет е ус-
тановяването на условия на труда, по повод 
на преговорите за колективните трудови 
договори, са конфликти, свързани с инте-
ресите на служителите от професионален, 
социалин или икономически характер,
наричани конфликти на интереси. Трудови-
те конфликти, чиито предмет е упражнява-
не на права или изпълнение на задълже-
ния, произ тичащи от закони или други 
нормативни актове, както и от колективни-
те или индивидуални трудови договори, са 
конфликти, свързани с правата на служите-
лите, наричани конфликти на права

9.  Регламентиране  на правото на стач-
ка и протестни действия

Ограничение или забрана за упражняване 
правото на стачни действия, може да бъде 
наложено, само в случаите и само за слу-
жителите от категориите изрично предви-
дени в закон. Участието в стачни действия, 
както и тяхното организиране, зачитайки 
закона, не представляват нарушава на за-
дълженията от страна на служителите и не 
могат да имат като последствие налагането 
на дисциплинарно наказание на стачкува-
щите служители или на организаторите на 
стачните действия.



В България корените на социалното съ-
трудничество и диалог могат да се търсят 
,когато започва разпадането на тоталитар-
ното управление на обществото и иконо-
миката. Бурните икономически, полити-
чески и социални процеси, с които бе съ-
проводено това разпадане, провокира и 
първите реални опити за сътрудничество 
и взаимодействие  между правителството 
и най-влиятелните организации на труде-
щите се и на работодателите, с цел да се 
разрешат онези икономически и социал-
ни проблеми, които пораждат недовол-
ството и конфликтите в обществото.

ИНСТИТУЦИИ И УЧАСТНИЦИ  
В СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ

1990 г.  Постоянна национална комисия по съ-
гласуване на интересите

1993 г.  Национален съвет за тристранно сътруд-
ничество

1993 г.  Браншови и териториални съвети за три-
странно сътрудничество

1993 г.  Браншови съвети за двустранно сътруд-
ничество

1995 г. Социално партньорство в органите за уп-
равление на социалните фондове (НОИ, 
ЗК и др.)

2003 г.  Икономически и социален съвет на Репу-
блика България

2003 г.  Съвет за насърчаване на заетостта
2003 г.  Национален институт за помирение и 

арбитраж
 Смесен консултативен комитет Европей-

ски съюз – България
 Работни групи за подготовка на норма-

тивни актове, договаряне в двустранни-
те браншови съвети на минимални оси-
гурителни прагове и др.

 Годишни преговори за препоръчителни 
коефициенти  за увеличение на РЗ в ма-
териалната сфера.

 На 15.03.1990 г. е подписано първото в страната 
Генерално споразумение. Най важната 
част от него е създаването на Национал-
ната комисия за съгласуване на интере-
сите, изградена на паритетни начала. Това 
на практика е основата на тристранното 
сътрудничество на национално ниво.

1993 г. се приема Законът за изменение и допъл-
нение на Кодекса на труда и на основата на него 
за пръв път в България се урежда тристранното 
сътрудничество чрез създаването на Национал-
ния съвет за тристранно сътрудничество.
В основната си част българското трудово и соци-
ално законодателство благоприятствува социал-
ния диалог, а и развитието му, особено след 1997 
г. е в посока на подобряване на нормативната 
уредба за участие на социалните партньори във 
формиране на политиката и дори в конкретното 
управление на социалните процеси. Значение за 
това имаше и извършената ратификация на ре-
дица конвенции на МОТ и на Ревизираната Евро-
пейска социална харта на СЕ.
В края на 2001 г. има известно задържане на про-
цесите и дори ограничаване на социалния диа-
лог , главно в областта на регулиране политиката 
по заетостта.
През 2002 г. имаше и опити за ограничаване пра-
вата на социалните партньори в областта на ре-
гулиране на жизненото равнище. 
Въпреки това обаче общите тенденции са за по-
добряване на трудовото и социално законода-
телство.
През 2003 г. се създава , на базата на приетия 
през 2001 г. закон, Икономически и социален 
съвет на България . Той е създаден като консул-
тативен орган, изразяващ волята на структурите 
на гражданското общество по икономическото и 
социално развитие. Този съвет е една постоянна 
институционална форма на социалния диалог и 
консултациите по икономическата и социална 
политика мужду правителството и структурите 
на гражданското общество.
Също през 2003 г. създаденият Съвет за насърча-
ване на заетостта, като трипартитен орган , служи 
за сътрудничество, консултации и изработване 
на политика по заетостта. 

Социалният диалог в България - история , настояще и бъдеще
Социалният диалог в България  -история , настояще и бъдещеСоциалният диалог в България - история , настояще и бъдеще
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ИНСТИТУЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ  
НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ НА СЕКТОРНО НИВО – 

БРАНШ МЕТАЛУРГИЯ

1993 г.  Браншови съвет за двустранно сътруд-
ничество

1993 г.  Първи Браншов КТД
 Браншови съвети за тристранно сътруд-

ничество
1998 г. Предприватизационни споразумения
2002 г.  Съвместни прегледи по осигуряване на 

БЗУТ
 Смесени работни групи и съвместна за-

конодателна инициатива 
 Взаимни консултации и координирани 

действия пред институциите по въпроси 
от взаимен интерес

 Съвместни проучвания, обучения, кон-
ференции дискусии

 Партньорство в разработване и реали-
зиране на проекти

 Сътрудничество в разрешаване на тру-
дови конфликти.

СЕКТОРНОТО КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ – 
ОСНОВА НА СОЦИАЛНОТО  ПАРТНЬОРСТВО В БРАНШ 

МЕТАЛУРГИЯ

Традиции и приоритети в колективното догова-
ряне (БКТД – 1993, 2002,2004,2006,2008 г.)

Обхват
q  Минимална работна заплата за бранша и 

препоръчителен коефициент за нараства-
не на работните заплати

q  Допълнителни трудови възнаграждения /
нощен труд, извънреден труд и др./

q  Компесаторни механизми при инфлация
q  Допълнителни обезщетения /съкращения 

,болест, пенсиониране/
q  Специална закрила на синдикалните чле-

нове при уволнение
q  Гарантиране на здравословни и безопасни 

условия на труд
q  Минимален размер на ваучерите за храна
q  Социална политика
q  Условия за синдикална дейност

БКТД ОТРАЖЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИЯ СОЦИАЛЕН 
ДИАЛОГ И ДОБРОТО СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 

МУЖДУ ТРУДА И КАПИТАЛА В МЕТАЛУРГИЯТА

q  Сътрудничество при разрешаване на тру-
дови конфликти

q  Конкретни задължения на работниците и 
служителите- страна по БКТД

q  Стратегия за развитие на  социалното парт-
ньорство за договорния период

q  Съвместни проекти

ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ НА 
НАЦИОНАЛНО И СЕКТОРНО НИВО

v  Много работодателски организации, при-
знати на национално ниво

v  Не достатъчно ефективна работа на сектор-
ните тристранни съвети

v  Противоречиви интереси при подготовка-
та и приемането на нови нормативни доку-
менти

v  Не винаги успешно се изпълняват, приети 
чрез тристранни документи, ангажименти.

v Разпростирането на БКТД в икономическия 
сектор

v Липса на достатъчно доверие между рабо-
тодатели и синдикати в социалния диалог, 
позволяващо свобода в колективното дого-
варяне.

v Противоречия относно обхвата на БКТД
v Липса на правна регламентация относно 
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създаването на арбитражни органи за раз-
решаване на трудови конфликти на сектор-
но ниво.

v Липса на добра практика по информиране и 
консултиране.

Работодателските организации в началото са две 
Българска стопанска камара и Българска тър-
говско промишлена палата. Малките и средни 
предприятия се представляват в началото на 90-
те от Съюза на частните предприемачи „Възраж-
дане” и Съюз за стопанска инициатива. 2004 г.е 
признат за представителен Съюзът на работода-
телите в България ,който по-късно се слива със 
Българска международна асоциация на бизнеса 
и образува Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България /КРИБ/. Октомври 
2004 г. се създава и Асоциация на индустриал-
ния капитал.Многото работодателски организа-
ции не означава ,че българските работодатели 
са добре организирани, дори напротив.Някои 
от организациите имат недостатъчен капацитет 
по отношение на човешки и финансови ресурси. 
Тъй като компаниите могат да бъдат членове на 
няколко конкуриращи се организации, социал-
ния диалог е допълнително отслабен.

ОСНОВНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТРУДА И 
КАПИТАЛА В СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В БРАНШ 

МЕТАЛУРГИЯ

q  Увеличаване на доходите
q  Структурата на заплащането /съотношение 

базова заплата / бонуси/
q  Допълнителни трудови възнаграждения

q  Противоречиви виждания за гъвкавата за-
етост

q  Обхвата и достъпността до информация, 
свързана с трудовите и осигурителни отно-
шения.

q  Стремеж за намаляване на социални при-
добивки без това да довежда до съществе-
но увеличаване на доходите.

q  Преодоляване негативното отношение на 
някои работодатели към синдикалното 
сдружаване.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
В СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ

Нужда от квалифицирана работна ръка и задър-
жането и в металургията.
Мотивация, чрез устойчиво перспективно ми-
слене за увеличение на доходите и подобряване 
условията на труд.
Ефективна работа на всички органи на социален 
диалог и засилване потока на информация към 
работниците.
Преодоляване на синдикалната раздробеност в 
предприятията, на работодателските организа-
ции на национално ниво. 

Въпреки, че социалният диалог не може да на-
кара проблемите да изчезнат, неговата цел е да 
предложи рамка за разрешаването им чрез кон-
султиране и колективно договаряне, да намери 
решение на споровете и да допринесе за намаля-
ване броя на социалните конфликти. Това, както 
и синдикалните права и правото на сдружаване, 
е важно за бъдещето на демокрацията.
Трайният успех на бизнеса може да бъде гаран-
тиран, ако чрез социалното партньорство и диа-
лог се насърчат възможностите на работниците 
да имат добри и продуктивни работни места ,в 
среда на свобода, честност сигурност и човешко 
достойнство.

Социалният диалог в България - история , настояще и бъдеще
Социалният диалог в България - история , настояще и бъдещеСоциалният диалог в България - история , настояще и бъдеще
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РУМЪНИЯ
Въпрос:  Закон за синдикатите  
в Румъния.   Защо  специален закон ?  

...Законът  регламентира начина на създа-
ване на синдикална организация на всич-
ки нива.  Той регламентира  как  един син-
дикат може да бъде учреден 
- достатъчно е да има трима работници   и 
ако най- малко те представляват  50 % от 
служителите в дадено предприятие.
-  на национално ниво  синдикалната орга-
низация трябва да има  структури в почти 
всички региони на страната и общия брой 
на членовете да съставлява  поне  7 % от 
работниците  и  служителите  в съответния 
бранш....
Естествено, закона задължава  компани-
ята, в която има синдикална организация 
да  предостави условия за развитие на 
дейността на организацията- офис , техни-
ческо оборудване , време за провеждане 
на синдикална дейност. 
Синдикалната организация трябва да има 
съдебно решение , устав, избира се ръко-
водство – всичкое рагламентирано в закона 

...Законът  бе изменен през 2003 година   , 
подобна на кодекса на труда , вследствие 
на европейското влияние, 
 -  Този закон много ни помага при  осъ-
ществяване на така наречената синдика-
лизация в Румъния...

... Много лесно се работи с мултинационал-
ните компании  , които идват с капитал от 
Европа   със съответната фирмена култура 
, там има един социалдемократически мо-
дел и по- лесно се работи , по – трудно се 
работи с румънски работодател, който из-
бягва този социалдемокретичен модел  ...

... Въпреки , че действа този закон  в начало-
то имаше определен страх  в  хората да не 
бъдат уволнени ако станат синдикални чле-
нове , въпреки че законът твърди, че това 
никога няма да стане. Най -вече е  трудно да 

проникнем във малките предприятия...

... В закона има няколко члена, които из-
рично подчертават защитата за  синдикал-
ните  членове  и синдиката като цяло.
 В чл. 5 имаме следната формулировка – „ 
Синдикалните организации, са независи-
ми спрямо държавните институции” Какво 
означава това – че синдиката  функциони-
ра според собствен устави ,  този устав е 
записани в съда и  синдикалната дейност 
се провежда по принципите записани в 
устава на организацията  и нито държава-
та нито работодателя може да указва на-
тиск или влияние.... 

... И най- добрите закони не могат да помог-
нат ако държавата, министрите не подкре-
пят със действия вече създадените закони.

Въпрос Когото провежданте социа-
лен диалог в Румъния  – чувствате ли 
се достатъчно подготвени,  за да от-
говорите  адекватно на непрекъснато 
променящия се и грлобализиращ се 
капитал.
  ... Разбрахме , че всяка синдикална ево-
люция тръгва от профисионализама и 
усъвършенстването на хората  които из-
вършват тази дейност ,разбрахме , че ба-
зовите знание на нашите синдикалисти в 
регионалните структури са значително по 
–ниски в сравнение с представителите  на 
работодателите .
 Това се вижда най-вече при воденето на 
преговори ,  за отстояването  на завоюва-
ното или постигане на нови придобивки   
за работниците...
Нашите социални партньори разполагат с 
високо-интелигентен  и квалифициран чо-
вешки ресурс и без да се обучаваме, без 
да сме подготвени като експерти  по клю-
чови  за вътрешнофирмените отношения 
въпроси – ние не можем да защитаваме 
адекватно работниците , които предста-
вляваме. „

Труда и капитaла - обединени   - интервю от работните срещи
Труда и капитaла - обединени   - интервю от работните срещииТруда и капитaла - обединени   - интервю от работните срещи
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ТУРЦИЯ
Въпрос : Разкажете ни за начините за 
създаване на синдикална организа-
ция, как мотовирате  работниците да 
станат синдикални членове  в Турция.

За да можем да се организираме  в син-
дикат в предприятието   , първо трябва да 
говорим със служителите , да им предста-
вим предимствата да бъдат синдикални 
членове, и след като  успеем  да ги убедим,  
трябва всеки един от  работниците  да се 
подпише пред нотариус за съгласие  за 
членство в синдикат. 
Тогава възниква проблем , защото  нота-
риуса работи до 6 часа и хората трябва да 
се освободят от работа и тогава работода-
теля може да им наложи парични санкции 
или други наказания , ако разбере , че от-
състват от работа по тази причина . 
За да създадем синдикална организация, 
трябва да имаме 50 % служители  и тогава 
изпращаме писмо да министерството на 
труда  , с което  уведомяваме , че има 50-% 
от служителите желаещи да се включат в 
синдикат. 
Министерството от своя страна, уведомя-
ва работодателя  за легитимността на син-
дикалната организация.
Продължителността на формалностите е 3 
месец,и  за да се докаже , че изпълняваш 
всички условия и между и от 1 до 3 месеца  
се водят  преговори  за КТД , и ако не се по-
стигне консенсус се назначава посредник, 
това – трае  още 15 дни и ако пак не се по-
стигне консенсус,с трябва да минат още 45 
дни,  тогава синдиката решава да органи-
зира стачка ,  15 дни преди стачката, син-
диката трябва да уведоми работодателя за 
тези намерения.
Общо казана минава  година и половина за 
решаване на проблемите на работниците  
и тогава много често те загубва доверие в 
синдиката.
Трябва да обясним на хората , че работят  
в трудни условия и, че синдиката може да 
отстоява техните  права , но след година и 
половина , човек загубва вякакви надежди 

и убеденост.
Има натиска срещу синдикалните члено-
ве  и от страна на месната власт – кметове 
по места – има случаи на  преследване на 
синдикалните членове.
Когато вече имаме синдикална организа-
ция- веднъж на 6 месеца се организира за-
седание на национално ниво , всеки месец 
в понеделник се водят дискусии на ниво 
председатели на филиали- ние държим да 
имаме силни синдикати по места. 
Имаме съвет на представителите – на ре-
гионално ниво и там се обсъждат пробле-
ми свързани с прилагането на КТД

Там където няма синдикати се работи по 
12 часа.
Ако си синдикален член- имаш право на 
безплатен транспорт до работното място,  
работно облекло ,  имаш право на сани-
тарни материали. 
 Знам в Турция  няколко работодатели , ко-
ито дори на дават сапун за ръцете .
 Ако не членуват в синдикат, работниците 
не могат да  претендират  за увеличение 
на  заплатата. 

Там където нямаме синдикати – не се пла-
щат социални осигуровки –  този аспект е  
от особено значение  , в полза на държава-
та е  да получава регламентираните данъ-
ци  и осигуровки – т.е. съществуването на  
синдиката е   начин да се преборим с неле-
галната заетост, със сивата икономика .

Най- вече проблеми със защитата на тру-
довите права, с условията на труд  имаме в   
микро и малките предприятия.

В целия свят   хората , които работят се 
сблъскват с различни проблеми – глобали-
зиращия се  капитал се възползва от свои-
те предимства-За нас има голяма полза от 
подобна работни  срещи за синдикална 
солидарност и международен обмен на 
информация , и се надявам работниците 
от цял свят да се обединят и да борят фор-
мите на несправедливост – Ние трябва да 
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познаваме стойността на положения от нас 
труд. 
Бъдещото членството на Турция  в ЕС е 
едно предизвикателство за нас като синди-
кат, което се надяваме да ни даде закони  и 
регламенти , чрез , които да можем да за-
щитаваме по- добре правата на трудовите 
хора  и да принудим капитала да уважава 
трудовите хора.

ГЪРЦИЯ 
Въпрос: Временно наети работници-  
това ли е  нов призрък,  който броди в 
Гърция  

Наетите работници посредством фирми по-
средници  -  са без претенции , не можем да 
водим социален диалог с тях- тези служи-
тели са наети на работа за нищожна сума, 
но имайки в предвид , че безработицата  е 
голяма  днес много често работодателите 
се възползват от   работници съгласни да 
бъдат наети временно на работа - да рабо-
тят  при занижени условия на труд , ниски 
заплати , без  защита на техните трудови 
права. 
В Гърция този проблем заема всеки изми-
нал ден все по- широко разпространение 
 Искам да ви кажа , че дори работодателите  
ни  предупреждават да не се опитваме да  
привличаме в синдиката този тип работни-
ци .
Ние синдикатите  в Гърция остро  се про-
тивопоставяме на тази политика , въпреки , 
че са временни служители , работодателя е 
длъжен да им  предостави същите условия , 
както на всеки нает  работник.
 Мисля , че като синдикати , трябва да се 
занимаваме  с този процес, приемаме тази 
отговорност като номер едно 

 Социалния диалог  в Гърция  започна да се 
изгражда стъпка по стъпка  след 70 години, 
тогава   започнаха да се развиват големите  

компании и естествено  социалния диалог заед-
но с това,  но се  наблюдаваше едно сравнително  
бавно развитие до 1994 година.
 С течение на времето МНК  в Гърция се увуличи-
ха значително 
 Това което забелязваме  е обаче, че те  често 
търпят някакви промени – извършват сливане, 
преместват производство, преструктурират се - 
това създава редица проблеми  при защитата на 
правата на работниците  , изисква много добро 
познаване на европейското  законодателството,  
за да се възползваме от него при отстояване пра-
вата на трудещите се , защита при уволнение  и 
др....

 Ние изказахме нашето мнение пред  пред-
ставителите ни  ЕП  и  поискахме да създадем 
лоби на трудовите съюзи в ЕС ,за да можем 
да се противопоставяме на неправомерните 
действия на   Капитала .

БЪЛГАРИЯ
 Въпрос: Има ли диалог между труда и ка-
питала в България , как членството в Ев-
ропейския съюз подкрепи политекато на 
водена на социален диалог и социално прт-
ньорство. 

 Съвременна Европа се опитва да направи света 
по – равнопоставен , по- достоен за всички.
 Колкото и съвършен да бъде света обаче , не 
можем да искаме всички работодатели да имат  
една и съща визия за това как да правят бизнеса, 
ето защо нашата политика като асоциация на ме-
талургичната индустрия в България и национал-
но представен социален партньор в Бранш Ме-
талургия, е за   това да има единен морален ко-
декс , с който работодателите да се съобразяват , 
да бъдат създадени едни минимални изисквания   
за отношенията между труда и капитала .
 
В България има работодатели, които искат син-
дикат , има и такива, които искат непременно да 
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бъдат унищожени синдикатите в тяхната 
фирма, но това не означава, че те не дават 
права на работниците , те просто не искат 
да има организирани работнически струк-
тури.
 Участието на работниците в управлението  
може да бъде регламентирано и посред-
ством  работническите съвети или , както е 
в България посредством представителите 
на работниците и служителите , при спаз-
ване на единна рамка за информиране и 
консултиране на бизнеса  с работниците. 
Ето два примера за силни синдикати  и раз-
лично поведение на капитала . 
 Силни синдикати , върхови постижения по 
отношение на заплати,най- добри  условия 
на труд – Фирма АУРУБИС – гр Пирдоп, соб-
ственика – Белгийска фирма и по настоя-
щем –Немска фирма 
Силни синдикати , най- лоши условия на 
труд в бранша , заплати – добри , но не се 
изплащат редовно – Фирма Кремиковци – 
гр София , собственик Индийски инвести-
тор  и защо е така – защото работодателите 
се различават от Земята до Луната 
Какви възможности дава обаче прилага-
нето на новата за нас  философия на ЕС 
,европейските директиви и закони,  поощ-
ряването  на ученето през целия живот , 
това дава възможност на самия работник  
да може да избира , да бъде по – гъвкав на 
пазара на труда , да не  бъде  закрепостен  
само за един работодател , с една профе-
сия,  с едно работно място ,а да може да 
направи  своя избор, за по- добро работно 
място , за по- добри условия на труд  ,по – 
добра социална и трудова защита.

Въпрос: Европейският  социален мо-
дел дава  баланс на интересите между 
труда и капитала и това е ценното , .....
за да станем членове на ЕС  ние  в Бъл-
гария ,променихме много закони.
 Ние все пак имахме  едно наследство от 
миналото, в което работниците и техните 
права бяха защитени – членството в проф-
съюз беше задължително .

Реален синдикализъм обаче  имаме едва 
от 1989 година, след преструктурирането 
и приватизацията  на икономикато като 
цяло и в частност на 100 % в  бранш Мета-
лургия.
За синдикатите  е важно  мястото на държа-
вата в процеса на правене на социален ди-
алог , защото ако няма законен механизъм 
за ефективна защита на правата на работ-
ниците не можем да се справим– стачката 
не е решение – тя е болезнено решение 
дори и за работника. 
 
Европа ни дава права , дали ще ги спазва-
ме?
 – има редица реални фактори, които пре-
чат – манталитет , традиции, неглижирене 
на законодателството .
България, както отбелязахме,  във връзка 
с еврочленството прие гратисни периоди, 
на които работодателите трябва да отгово-
рят – по условия на труд , по  екология ,  по 
инвестиция в производство . 
Капиталът в България трябва да разбере,е 
че  ако не  спазват тези правила ще бъде  
санкциониран, възможно е и дори затва-
ряне на предприятия  .
Европа няма да търпи дъмпинг  по отноше-
ние на тези правила .
 
В България трудовото законодателство е на 
добро ниво , друг е въпроса що се касае за  
реалното спазване на закона  и  случаите  
на  заобикаляне на нормативни правила,  
с което ние в нашата синдикална дейност 
често се сблъскваме , трябва държавата 
също да помогни и да контролира прила-
гането на  трудовото законодателство. 
 

 

Труда и капитaла - обединени   - интервю от работните срещи
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Евроинтеграция - знания за синдикалисти
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“

 Кои са членовете на ЕКП? 82 национални синдикални конфедерации,  
  12 Европейски федерации, FERPA, Eurocadres

 Кои са Европейските социални партнъори,  ЕКП, BUSINESSEROPE, UEAPME, CEEP 
 които участват в междуотрасловия  
 социален диалог?

  Колко работни програми имат  3 
 Европейските социални партнъори, 
  подписани до момента?

 Коя тема не се засяга от рамковите  Ключови предизвикателства 
 споразумения, договаряни  пред Европейския пазар на труда “ 
 от Европейските социални партнъори? 

 До момента са договорени:  6 рамкови споразумения, 2 рамкови споразумения 
   за дейности, повече от 50 общи документа  
  и становища 

 Цялостната програма на  Финансиран от ЕС проект, който се състои от три  
 Европейските социални оси (или основни области): социалния диалог за 
 партнъори е ... изграждане на капацитет, проучвания за преструк 
  туриране, два ресурсни центрове 
 
 Коя дефиниция описва най-добре Европейският социален диалог включва дискусии,  
 Европейския социален диалог? консултации, преговори и съвместни действия,  
  предприети от организации на социалните  
  партньори, представляващи двете страни  
  на промишлеността (работници и работодатели)  
  на европейско равнище. 
   
  Колко дълго траят преговорите  9 месеца 
 за рамково споразумение?

 Колко секторни комитета по социален  35 
 диалог съществуват? 

 Кой договор регламентира  Маастрихт 
 Европейския социален диалог? 

 Комитетът по социален диалог е Основното тяло за двустранен социален диалог  
  на европейско равнище. Той заседава 3-4 пъти  
  годишно, за да се обсъдят перспективите пред  
  работодателите и работниците  в различните  
  случаи, за да приема текстове, договорени  
  от двете страни и план за осъществяването  
  на  европейския социален диалог.



Евроинтеграция -Европа в години
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Всяка година ЕС избира 
тема за слоган на кам-
пания с цел повишаване 
информираността на 
обществеността и 
привличане вниманието 
на националните пра-
вителства към специ-
фични теми. Темите са 
много и различни. Те се 
подбират няколко годи-
ни предварително, за да 
е сигурно, че необходи-
мите приготовления за 
различните Европейски 
и национални кампании 
ще бъдат осъществени 
навреме.

Списък на Европейските години- 
1983 до 2010:

2010 За борба с бедността и социалното изключване

2009 Годината на творчеството и иновациите

2008 Годината на междукултурния диалог

2007 Годината на равните възможности за всички

2006 Годината на мобилността на работната сила

2005 Гражданство чрез образование

2004 Образование чрез спорт

2003 Годината на хората в неравностойно положение

2001 Годината на езиковото разнообразие

1999 За борба с насилието спрямо жените

1998 Годината на местната и регионална демокрация

1997 Срещу расизма и ксенофобията

1996 Обучение през целия живот

1995 Безопасност на пътя и младите щофъори

1994 Здравословно хранене

1993 Възрастните хора и солидарност между поколенията

1992 Безопасност и здраве при работа

1990 Годината на туризма

1989 Годината за информиране относно рака

1988 Годината на киното и телевизията

1987 Годината на околната среда

1986 Безопасност на пътя

1985 Годината на музиката

1984 За Европа на хората

1983 Годината на малките и средни предприятия и занаятчий-
ския сектор
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Европа обединява усилия 
за борба с бедността и 
социалното изключване
Почти 84 милиона европейци живеят застрашени от бед-
ност, изправени са пред несигурност и преживяват без 
неща, които повечето хора често приемат за даденост.
Бедността води до различни проблеми, като се започне 
от това да не достигат паритe за храна и облекло и се 
стигне до неблагоприятни жилищни условия и дори загу-
ба на дома. Бедността също означава да имаш ограничен 
избор за начина си на живот, който може да доведе до 
социално изключване.
Вдъхновен от основополагащия си принцип на соли-
дарност, Европейският съюз обедини усилия със своите 
държави– членки и обяви 2010 за Европейска година за 
борба с бедността и социалното изключване. Основните 
цели са да се повиши обществената осведоменост за тези 
проблеми и да се поднови политическия ангажимент на 
ЕС и неговите държави-членки за борба с бедността и 
социалното изключване.
Водещият принцип на 2010 година е да се даде глас на 
тревогите на хората, принудени да живеят в бедност и 
социално изключване, както и да се вдъхновят европей-
ските гражданин и всички заинтересовани страни да се 
ангажират с тези важни въпроси.
Годината също има за цел да промени стереотипите и ко-
лективните възприятия на бедността. Следвайки принци-
пите на ЕС за солидарност и партньорство, 2010 година е 
апел за решителна борба с причините на бедността, за да 
се осигури пълноценна и активна роля на всеки човек в 
обществото.
Организациите на гражданското общество и социалните 
партньори ще се присъединят към участващите страни и 
Европейската комисия, за да проведат серия от меропри-
ятия през 2010г.

Евроинтеграция - предизвикателства пред синдикатите
Евроинтеграция - предизвикателства пред синдикатитеЕвроинтеграция - предизвикателства пред синдикатите 

С влизането в сила на Лисабонския 
договор обединена Европа се насочи 
към едно вече завършено понятие за 
гражданство. Поне от институционална 
гледна точка вече сме по пътя на обе-
диняването не само на пазарите, но и 
на хората. Обединена Европа означава 
преди всичко постепенно премахване на 
границите.
Началото се постави с търговския обмен, 
пригоден към един икономически Съюз, 
за да се продължи със създаването на 
понятието европейско гражданство, в 
което е залегнал жизнено важният под-
тик за окончателна политическа инте-
грация на европейските народи. Мечтата 
за траен мир на бащите- основатели на 
обединена Европа.
Социална Европа е измерението, което 
се грижи за европейските граждани. 
При създаването на общия европейски 
пазар, социална Европа се безпокои за 
онези, които се намират в по-неизгодно 
положение в процеса на общностната 
интеграция и създава правила и полити-
ки, за да гарантира социалната сплоте-
ност. Следователно Европа има интерес 
да защитава гражданина-работник, 
гражданина-клиент, потребителя,  въз-
растните хора, социално слабите групи. 
Социална Европа се грижи и за бъдещите 
поколения, чрез създаване на политики 
за околната среда, за енергийното песте-
не, за международното сътрудничество. 
Синдикатите в Европа са едни от най- го-
лемите и влиятелни  граждански органи-
зации, който разполагат с необходимите 
механизми и средства в подкрепа на 
инициативите за  политическата и соци-
ална интеграция на страните членки .
Едно от предизвикателствата , който 
стоят пред синдикатитe  е активното уча-
стие в  обществения живот на страната  
и поемане на ангажименти, свързани с 
общоевропeйски инициативи , каквито 
са например  Европeйските години .
Участвайте активно!!!
  Провокирайте участието на  граждани-
на – работник  в инициативите придви-
дени  в Европейската 2010 година



Европейската година на 
творчество и иновации
Цели се:  
• повишаване на информираността относ-
но изключителното значение на творчеството и 
иновациите за личното, социално и икономиче-
ско развитие;
• разпространение на добри практики;
• стимулиране на обучението и образова-
нието, и научните изследвания;
• провокиране на политически дебат на 
тази тематика
Ключово послание:
Творчеството и иновациите допринасят за ико-
номическия просперитет, личното и социално 
благоденствие!
Целеви групи:
Дейностите в рамките на Европейската година на 
творчеството и иновациите 2009 са насочени към 
различни групи, в това число младежите, научните 
дейци и учителите, мениджъри и политици, както 
и към цялата общественост. Структурите на граж-
данското общество се призовават към мобилиза-
ция и активизиране, за да се включат в дейностите 
на Европейско, национално и местно ниво!

Заедно  
в многообразието
В Европа се наблюдава все по-голямо културно 
многообразие. Разширяването на Европейския 
Съюз, промените в законите за трудовата зае-
тост и глобализацията допринесоха за по-силно 
изявения мултикултурен облик на много страни, 
увеличавайки по този начин разнообразието от 
езици, религии, етнически и културни аспекти в 
границите на Европа. В резултат на това, между-
културният диалог се налага като все по-важен 
фактор в утвърждаването на идеята за общоев-
ропейска идентичност и гражданство.  
Европейската Година на Междукултурния Диа-
лог (ЕГМД) 2008 възприема голямото културно 
многообразие в Европа като уникално преиму-
щество. Инициативата цели да запознае всички 
жители на Европа с предимствата, които носи 
нашето богато културно наследство, давайки 
им възможност да узнаят повече за различните 
културни традиции. 
Активното ангажиране на гражданското обще-
ство е от основно значение за акцентиране вър-
ху добрите практики и подчертаване на нуждата 
от междукултурен диалог
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