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ЮГОИЗТОЧЕНЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОНРЕГИОН

♦ Босна и Херцеговина- 1 федерация- Синдикат на
металоработниците в Босна и Херцеговина

♦ България- 5 федерации- СФ “Металици” КНСБ, НСФ “Метал-
електро” КНСБ, Синдикална федерация на организациите от
електрониката, машиностроенето и информатиката КНСБ, НФ
“Металургия” КТ Подкрепа, НФТИНИ КТ Подкрепа

♦ Косово- 1 федерация- Независим синдикат на металоработниците
в Косово /СПМК/

♦ Македония- 1 федерация- СИЕР



ЮГОИЗТОЧЕНЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОНРЕГИОН

♦ Румъния- 3 федерации- Solidaritatea Metal, Metarom, FSLI-Metal

♦ Сърбия- 3 федерации- Независим синдикат на металоработниците
в Сърбия, Индустриален синдикат на Сърбия /Industrial Union of 
Serbia/, GSM “Nezavisnost”

♦ Черна гора- 1 федерация- Синдикат на металоработниците в
Черна гора

♦ Хърватска- 1 федерация-Синдикат на металоработниците в
Хърватска



ЮГОИЗТОЧЕНЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОНРЕГИОН

♦ ВицеВице--президентпрезидент-- инж. Васил Яначков (СФ “Металици”)

♦ РегионаленРегионален представителпредставител-- Иво Мариянович (СМХ, Хърватска),      
Джордже Сора (Solidaritatea Metal, Румъния)

♦ ЕвропейскаЕвропейска федерацияфедерация нана металоработницитеметалоработниците-- Mina Vukojicic
(политически съветник за Югоизточен регион) и Tony Janssen



РЕГИОНАЛНИРЕГИОНАЛНИ СРЕЩИСРЕЩИ

♦ Първа регионална среща- 24 октомври 2007г., Будапеща

♦ Втора регионална среща- 28-29 февруари 2008г., София

♦ Трета регионална среща- 7 ноември 2008г., Загреб

♦ Четвърта регионална среща- 29-30 юни 2009г., Букурещ

♦ Пета регионална среща- 9-10 март 2010г., Прищина



♦ Първа регионална среща- 24 октомври 2007г., Будапеща

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

► Конституиране на региона

► Представяне на обща картина за синдикатите в
региона, проблеми и приоритети

► Обсъждане на работна програма



♦ Втора регионална среща- 28-29 февруари 2008г., София

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

► Обсъждане и приемане на работна програма за периода
2008-2009г.

► Координиране на дейностите и сътрудничество със
Световната федерация на металоработниците

► Европейски работнически съвети- бъдещи действия и проекти
в тази сфера



♦ Трета регионална среща- 7 ноември 2008г., Загреб

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

► кампанията “Глобална мобилизация срещу
нестандартната заетост”

► измерения на нестандартната заетост в региона

► актуализиране на работната програма за 2009г.



♦ Четвърта регионална среща- 29-30 юни 2009г., Букурещ

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

► Световната икономическа криза и последствията
за региона

► Анти-кризисни мерки (добри и лоши практики на
ниво компания)

► Оценка на работната програма

► Определяне на нуждата от и приоритетите за
обучение в региона



♦♦ ПетаПета регионалнарегионална срещасреща-- 99--10 10 мартмарт 20102010гг., ., ПрищинаПрищина

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

► Избор на регионален представител

► Световната икономическа криза- реакции на ниво
компания

► Регионална програма 2010-2011г.

► EMF 2nd Common Demand

► Стратегически подход към работническите съвети
и ефективно синдикално управление



ПрегледПреглед нана реализиранитереализираните проектипроекти вв регионарегиона вв
периодапериода 20082008--20092009гг..

► Проект на Международния център за обучение на МОТ и ЕФМ
“Достоен труд за металоработниците”

► Проект на ЕФМ и TAIEX “Насърчаване на социалния диалог в
металната индустрия”

► Проект на ЕФМ в сътрудничество с ARBEIT und
LEBEN и EMCEF “Транснационални действия за
насърчаване на процеса по информиране и консултиране,
и участие на работническите представители
в новите държави-членки и кандидатки за членство в ЕС”



ПрегледПреглед нана реализиранитереализираните проектипроекти вв регионарегиона вв периодапериода
20082008--20092009гг..

► Проект на СФ “Металици” “Споделяне на информация и
насърчаване разпространението и обмена на добри практики
с цел подобряване на процеса по информиране и консултиране
между социалните партньори в Металния сектор в България, 
Германия, Португалия и Македония”, с финансовата подкрепа на
ЕК- партньори- IG Metall, SIMA, SIER и БАМИ

► Проект на СФ “Металици” “Труда и капитала-обединени
във формулата на социалния диалог”, с финансовата
подкрепа на ЕК, подкрепен от ЕФМ, партньори- БАМИ, FNS 
Solidaritatea Metal, FSS Metarom, FSLI-Metal, Birlesik Metal 
и OBES



КоординиранеКоординиране нана дейноститедейностите, , осъществяваниосъществявани вв
регионарегиона

► проведена среща в Белград с участието на
представители от западните синдикати, 
членуващи в ЕФМ, осъществяващи дейности
в региона - 30 октомври 2009г.

► поет ангажимент за координиране на дейностите
от три страни:

● синдикатите от региона
● синдикатите, осъществяващи дейности в

региона
● ЕФМ



КоординиранеКоординиране нана дейноститедейностите, , осъществяваниосъществявани
вв регионарегиона

РЕЗУЛТАТИ

Постигнато съгласие относно:

► В случай на осъществявани проекти и дейности на
двустранна основа ЕФМ може да поиска
допълнителна информация и даде препоръки

► В случай на регионални проекти и дейности ЕФМ
трябва да бъде информирана, да дава препоръки и да
координира дейностите

► ЕМФ поема ангажимент за координиране на
дейностите по отношение на СФМ и Европейските
институции



ПРОЕКТИПРОЕКТИ 20102010гг..

► Проект “MOBILJOBS”- Синдикален план за
действие за устойчива трудова мобилност в ЕС.

► Мулти-секторен проект за засилване капацитета на синдикатите
от региона ((EMF,IMF,EMCEF,ICEM,EFFAT,IUF)

► МОТ/ЕКП семинари относно секторния социален диалог
в новите държави-членки и кандидатките за членство в ЕС

► Проект на СФ “Металици” “От идеята за информиране и
консултиране към успешния процес за информация и
консултация на работниците и служителите на практика”-
партньори- БАМИ, SIER, Birlesik Metal



06.2011
9-11.06 Конгрес на ЕФМ

05.2011

04.2011

Регионална среща
(подготовка за
Конгреса)

03.201102.201101.2011

12.201011.2010
Семинар:
Нестандартната заетост, 
гъвкавост и трудово
законодателство
Съвместна регионална среща
на ЕФМ и СФМ
В сътрудничество с ФЕС
24-25.11 Executive Committee

10.2010
25.10 Steering committee

09.2010

Семинар/работна среща:

Синдикализация на младите и
Европейските ценности
В сътрудничество с ФЕС, ЕК

08.201007.201006.2010
9-10.06 Executive Committee

05.2010
10.05 Steering committee

Семинар/обучение:
Колективно договаряне
В сътрудничество със СФМ и ФЕС

04.2010

13.04- извънредно
заседание на
Изпълнителния
комитет

03.2010

09.03-10.03-
Пета регионална среща

02.2010

23.02- извънредно
заседание на Управителния
Комитет (Steering 
Committee)

01.2010

ПЛАНИРАНИПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ
КАЛЕНДАРКАЛЕНДАР 20102010--20112011гг..



ОбучениеОбучение относноотносно техникитетехниките заза колективноколективно
договарянедоговаряне

►ТаргетТаргет групагрупа: синдикалисти, в чието поле на дейност попада
воденето на колективните преговори и сключването на КТД

► ЦелЦел: Развитие и обогатяване на компетенциите за колективно
договаряне на различните нива

► ДатаДата: Май 2010г.

► МястоМясто: Черна гора

► в сътрудничество със СФМ и ФЕС



РаботнаРаботна срещасреща: : СиндикализацияСиндикализация нана младитемладите ии
ЕвропейскитеЕвропейските ценностиценности

►ТаргетТаргет групагрупа: Млади синдикалисти и
активисти от региона и другите европейски
страни

► ТемиТеми: как да привлечем младите към
синдикалното движение, включване на
младежите в ръководните органи и структури
на синдиката- необходими организационни и
структурни промени, обмен на ДОБРИ
ПРАКТИКИ

►ДатаДата: Септември 2010г.

►МястоМясто: Хърватска



СеминарСеминар ““ГъвкавостГъвкавост ии нестандартнанестандартна заетостзаетост”” въввъв връзкавръзка съссъс
съвместнатасъвместната регионалнарегионална срещасреща ( ( ЕФМЕФМ ии СФМСФМ ))

► ТаргетТаргет групагрупа-- синдикатите от Югоизточна и
Източна Европа, участие на експерти от Западна
Европа

► ЦелЦел:: Обмен на информация относно
съществуващото законодателство в тази сфера и
наличните практики; разработване на синдикална
стратегия относно гъвкавостта на пазара на труда: 
ясна законова регламентация, социална сигурност
и защита правата на работниците

► ДатаДата:: 3-4 ноември 2010г.

► МястоМясто:: България



ИнформационенИнформационен обменобмен-- инструментиинструменти ии
механизмимеханизми

► ВъпросникВъпросник-- 2 части, сега актуализиран- 1 част

► ИмейлиИмейли

► УебсайтУебсайт нана ЕФМЕФМ-- http://www.emf-fem.org/
Areas-of-work/South-Eastern-Europe-Region-
Baltic-States/South-Eastern-Europe-Region

► УебсайтУебсайт нана СФСФ ““МеталициМеталици””--
http://metalicy-bg.com/index.php?option=
com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=54



ИнформационенИнформационен обменобмен-- инструментиинструменти ии
механизмимеханизми

► ВъпросникВъпросник

● Обща информация за синдиката- брой
членове, сектори, присъствие в
мултинационални компании, екип, членски
внос
● Синдикално развитие- привличане на
нови членове-стратегии, обучения, проекти, 
организационни и структурни промени
● Осъществени дейности през съответната
година и приоритети за следващата-
колективно договаряне, икономически и
социални реформи



Благодаря Ви за вниманието!

ВАСИЛ ЯНАЧКОВ
metalicy@netbg.commetalicy@netbg.com

metalicy@abv.bgmetalicy@abv.bg
metalicy_expert@abv.bgmetalicy_expert@abv.bg

v.l.j@abv.bgv.l.j@abv.bg

www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com
www.laborwww.labor--capital.orgcapital.org


