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1.1.ПредставянеПредставяне нана информацияинформация заза
програмапрограма ПРОГРЕСПРОГРЕС

ТемаТема : : ПреструктуриранеПреструктуриране, , благополучиеблагополучие нана работнотоработното мястомясто ии
финансовофинансово участиеучастие

ПрограмаПрограма ПРОГРЕСПРОГРЕС сесе управлявауправлява отот ГенералнаГенерална дирекциядирекция „„ЗаетостЗаетост, , социалнисоциални
дейностидейности ии включваневключване ”” къмкъм ЕвропейскатаЕвропейската КомисияКомисия..

ТяТя ее създаденасъздадена заза финансовафинансова подкрепаподкрепа нана изпълнениетоизпълнението нана целитецелите нана ЕСЕС вв
сфератасферата нана заетосттазаетостта ии социалнитесоциалните дейностидейности, , кактокакто ее заложенозаложено вв СоциалнатаСоциалната
програмапрограма, , ии такатака допринасядопринася къмкъм постиганетопостигането нана целитецелите нана ЛисабонскатаЛисабонската стратегиястратегия
вв тезитези сферисфери. . СедемСедем--годишнатагодишната програмапрограма ее насоченанасочена къмкъм всичкивсички заинтересованизаинтересовани
странистрани, , коитокоито могатмогат дада допринесатдопринесат заза разработванеторазработването нана подходящаподходяща ии ефективнаефективна
нормативнанормативна уредбауредба вв сфератасферата нана заетосттазаетостта ии социалнатасоциалната политикаполитика вв рамкитерамките нана
ЕСЕС--27, 27, ЕвропейскотоЕвропейското икономическоикономическо пространствопространство, , странитестраните--кандидаткикандидатки заза
членствочленство ии държавитедържавите, , подготвящиподготвящи своятасвоята кандидатуракандидатура заза членствочленство вв ЕСЕС..

МисиятаМисията нана ПРОГРЕСПРОГРЕС ее дада засилизасили приносаприноса нана ЕСЕС вв подкрепаподкрепа ангажираносттаангажираността нана
странитестраните--членкичленки. . ПРОГРЕСПРОГРЕС ее средствосредство заза::
предоставянепредоставяне нана анализанализ ии политическиполитически консултацииконсултации относноотносно политикатаполитиката нана
ПРОГРЕСПРОГРЕС;;
мониторингмониторинг ии отчетотчет заза изпълнениетоизпълнението нана ЕвропейскотоЕвропейското законодателствозаконодателство ии
политикиполитики вв сферитесферите нана дейностдейност нана ПРОГРЕСПРОГРЕС;;
стимулиранестимулиране обменаобмена нана политикиполитики, , знаниязнания ии подкрепаподкрепа междумежду странитестраните-- членкичленки попо
отношениеотношение целитецелите ии приоритетитеприоритетите нана ЕСЕС;;
отразяванеотразяване възгледитевъзгледите нана заинтересованитезаинтересованите странистрани ии обществотообществото катокато цялоцяло..

2
27 27 ЯнуариЯнуари 20112011гг., ., СофияСофия, , хх--лл ЦентралЦентрал ФОРУМФОРУМ



2.2.ПредставянеПредставяне нана проектнатапроектната насоченостнасоченост::

ЗадачиЗадачи, , 

ЦелиЦели, , 

СтруктураСтруктура нана управлениеуправление нана проектапроекта
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Задачи на проекта
ПроектътПроектът ее насоченнасочен къмкъм нуждитенуждите нана социалнитесоциалните партньорипартньори вв металнатаметалната
индустрияиндустрия: : тойтой целицели дада развиеразвие технитетехните уменияумения, , знаниязнания ии разбиранеразбиране заза
преструктуриранетопреструктурирането; ; дада подкрепиподкрепи просперитетапросперитета нана компаниитекомпаниите ии
благополучиетоблагополучието нана работницитеработниците вв условияусловия нана глобализиращиглобализиращи сесе
пазарипазари, , икономическиикономически променипромени ии новинови предизвикателствапредизвикателства вв
отношениятаотношенията междумежду трудатруда ии капиталакапитала. . ЗадълбоченотоЗадълбоченото изследванеизследване нана
процеситепроцесите попо преструктуриранепреструктуриране вв новатановата икономическаикономическа реалностреалност щеще
бъдебъде акцентътакцентът вв обменаобмена нана добридобри практикипрактики нана регионалнорегионално, , националнонационално
ии ЕвропейскоЕвропейско нивониво..

ПроектнитеПроектните дейностидейности щеще дадатдадат нана социалнитесоциалните партньорипартньори вв металнияметалния
секторсектор възможноствъзможност дада участватучастват активноактивно вв разработванеторазработването нана новинови
политикиполитики, , насоченинасочени едновременноедновременно къмкъм въпроситевъпросите, , касаещикасаещи гъвкавосттагъвкавостта
нана пазарапазара нана трудатруда ии организациятаорганизацията нана трудатруда, , трудовитетрудовите отношенияотношения, , 
заетосттазаетостта, , социалнатасоциалната сигурностсигурност ии гъвкаватагъвкавата сигурностсигурност, , заза постиганепостигане
целитецелите нана СтратегиятаСтратегията заза растежрастеж ии заетостзаетост ии попо тозитози начинначин щеще
допринесатдопринесат заза постиганетопостигането нана ЕвропейскияЕвропейския социаленсоциален моделмодел ии
ценноститеценностите, , коитокоито тойтой олицетворяваолицетворява..
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Цели на проекта
ПодкрепаПодкрепа нана социалнитесоциалните партньорипартньори заза: : засилванезасилване нана социалниясоциалния диалогдиалог, , 
отговорносттаотговорността ии обменаобмена нана знаниязнания вв процеситепроцесите попо преструктуриранепреструктуриране вв
металнатаметалната индустрияиндустрия вв странитестраните--членкичленки ии кандидаткикандидатки заза членствочленство вв ЕСЕС; ; 
стимулиранестимулиране разпространениеторазпространението нана информацияинформация ии споделянетосподелянето нана опитопит ии
иновациииновации вв процеситепроцесите попо преструктуриранепреструктуриране вв металнатаметалната индустрияиндустрия вв странитестраните--
членкичленки ии кандидаткикандидатки заза членствочленство вв ЕСЕС;;

ПодкрепаПодкрепа нана процесапроцеса попо преструктуриранепреструктуриране ,,чрезчрез анализанализ нана металнияметалния секторсектор, , 
разпространениеразпространение нана примерипримери заза добредобре-- управляваноуправлявано преструктуриранепреструктуриране ии обменобмен
нана опитопит, , заза товатова каккак дада сесе справимсправим съссъс сериознитесериозните променипромени вв икономическитеикономическите
условияусловия ии условиятаусловията нана трудтруд, , прякопряко отразяващиотразяващи сесе върхувърху благополучиетоблагополучието нана
работницитеработниците;;

ПодкрепаПодкрепа нана работницитеработниците ии служителитеслужителите ии тяхнототяхното благополучиеблагополучие вв компаниитекомпаниите
,,чрезчрез стимулиранестимулиране прилаганетоприлагането нана механизмитемеханизмите заза информиранеинформиране ии
консултиранеконсултиране;;

ПодкрепаПодкрепа нана ЕвропейскотоЕвропейското ии националнитенационалните законодателствазаконодателства,, сс целцел рамкиранерамкиране
нана правилаправила, , коитокоито позволяватпозволяват преструктуриранетопреструктурирането дада бъдебъде прогнозиранопрогнозирано ии
управляваноуправлявано..
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СтруктураСтруктура нана проектапроекта

ПървиПърви етапетап-- ПърваПърва работнаработна срещасреща-- „„КръглаКръгла масамаса””-- СофияСофия, , 
БългарияБългария

ВториВтори етапетап-- 3 3 конференцииконференции-- РумънияРумъния, , ФранцияФранция, , МакедонияМакедония

ТретиТрети етапетап-- ИзследванеИзследване/ / чрезчрез въпросниквъпросник вв 13 13 странистрани (10 (10 
държавидържави--членкичленки ии 3 3 кандидаткандидат--членкичленки))

ЧетвъртиЧетвърти етапетап-- ЗаключителнаЗаключителна конференцияконференция-- СофияСофия, , БългарияБългария

ПетиПети етапетап-- ИнформационниИнформационни материалиматериали ((брошураброшура, , електронниелектронни
публикациипубликации))

ШестиШести етапетап-- НаръчникНаръчник „„ПътнаПътна картакарта заза преструктуриранетопреструктурирането вв
металнатаметалната индустрияиндустрия ии свързанитесвързаните секторисектори””
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СтруктураСтруктура нана управлениеуправление нана проектапроекта
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Цялостното техническо и организационно управление на проекта
се осъществява

от Синдикална федерация „Металици

Цялостното техническо и организационно управление на проекта
се осъществява

от Синдикална федерация „Металици

7
синдиката

7
синдикатасиндиката

1Работодателска
организация

11РаботодателскаРаботодателска
организацияорганизация

в сътрудничество с
EMF

вв сътрудничествосътрудничество сс
EMFEMF

ДейностиеДейностие сесе изпълняваизпълнява сс участиетоучастието нана 7 7 организацииорганизации –– ПАРТНЬОРИПАРТНЬОРИ



ПАРТНЬОРИПАРТНЬОРИ ВВ ПРОЕКТАПРОЕКТА
8 8 организацииорганизации –– ПАРТНЬОРИПАРТНЬОРИ

4 4 странистрани членкичленки нана ЕСЕС
11странастрана кандидаткандидат заза членствочленство вв ЕСЕС
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7
синдиката

7
синдикатасиндиката

••СФСФ ""МеталициМеталици, , -- БългарияБългария

•• FSS FSS ММETAROM ETAROM ““;;

••FSLFSL-- МЕТАЛМЕТАЛ; ; 

••" SMETAL, " SMETAL, -- РумънияРумъния

•• SIERSIER -- МакедонияМакедония

•• FederaciFederacióón de n de IndustriaIndustria de de 
CCCC..OOOO –– ИспанияИспания

•• FOFO" Metalux  " Metalux  -- ФранцияФранция

1Работодателска
организация

11РаботодателскаРаботодателска
организацияорганизация

•• БългарскаБългарска асоциацияасоциация нана
металургичнатаметалургичната индустрияиндустрия

//БАМИБАМИ/ / -- -- БългарияБългария

Европейски
социален партньор

ЕвропейскиЕвропейски
социаленсоциален партньорпартньор



ЕкипЕкип попо изпълнениеизпълнение нана проектапроекта
14  14  човекачовека

Ръководител на проектаРъководителРъководител нана проектапроекта

88
КоординаториКоординатори

3
Експерти

33
ЕкспертиЕксперти

22
ТехническиТехнически
сътрудницисътрудници

1 
Счетовидител

1 1 
СчетовидителСчетовидител



ЕкипЕкип попо изпълнениеизпълнение нана проектапроекта

Васил ЯначковВасилВасил ЯначковЯначков

88
РенетаРенета ПетроваПетрова

Suba ArpadSuba Arpad
George George SoraSora

ПолитимиПолитими ПауноваПаунова
Peco RisteskiPeco Risteski

Mircea Scintei Mircea Scintei 
Yolanda AriasYolanda Arias

Frederic HomezFrederic Homez

33
Диляна Яначкова
Евгени Янев

Диана Петрова

22
МарияМария БанчеваБанчева
СтоянСтоян ТошевТошев

1 1 
СилвияСилвия

ДимитроваДимитрова



Процесът на преструктуриране трябва да може да бъде бъде управляван. 
Участниците в него не би трябвало да се възприемат като ползватели или
потърпевши, а да могат да влияят на процеса, посредством строго
регламентирани, адекватни и иновативни мерки, което е знак за управление на
процеса и съпричастност на много нива - секторно, национално, европейско и
от много участници - синдикати, самите работници и техните представители, 
мениджмънт, национални органи.

Преструктурирането стои в основата на много и различни ефекти, които
оказват влияние върху трудовоправните отношения, условията на труд, 
здравето на работниците, професионалното развитие на работниците и
служителите и като цяло сигурността и гъвкавостта на пазара на труда.

На всеки свои етап от изпълнение - срещи, конференции, проучване, 
информационна кампания и печатни публикации, проекта ще разглежда
проблеми и ефекти в резултат на преструктурирането по няколко основти
принципа предложени от проектните партньори:
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1. 1. РегионаленРегионален принциппринцип, , БалканитеБалканите, , ЮгоизточноЮгоизточно ЕвропаЕвропа ии ЗападнаЗападна ЕвропаЕвропа --
ефектиефекти отот преструктуриранетопреструктурирането провокиранипровокирани отот местоположениеместоположение нана странитестраните, , 
националеннационален манталитетманталитет, , наличиеналичие ии броиброи нана чуждестраничуждестрани инвеститориинвеститори ии
мултинационалнимултинационални компаниикомпании, , готовностготовност нана социалнитесоциалните пратньорипратньори заза приеманеприемане
ии управлениеуправление нана промянатапромяната нана няколконяколко ниванива -- секторносекторно ии националнонационално нивониво..
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22. . Economical indexesEconomical indexes-- the process of restructuring in the countries with the process of restructuring in the countries with 
planned economy planned economy -- former socialist countries / Bulgaria, Romania,  former socialist countries / Bulgaria, Romania,  
Poland, Hungary , Slovakia , FYR Macedonia, Croatia, Turkey  / aPoland, Hungary , Slovakia , FYR Macedonia, Croatia, Turkey  / and in the nd in the 
market economy countries / France, Spain, Belgium , Italy , Portmarket economy countries / France, Spain, Belgium , Italy , Portugal/ is ugal/ is 
quite similar, but at the same time has many different elements.quite similar, but at the same time has many different elements. In the In the 
countries from Western and Central Europe all forms and effects countries from Western and Central Europe all forms and effects of of 
restructuring are knownrestructuring are known--
Relocation, OffRelocation, Off--shoring /delocalization, Outsourcing, Bankruptcy/closure, shoring /delocalization, Outsourcing, Bankruptcy/closure, 
Merger/acquisition, Internal restructuring, Business expansion. Merger/acquisition, Internal restructuring, Business expansion. 
The social partners have already experience and established mechThe social partners have already experience and established mechanisms, anisms, 
good practices for management of the restructuring process and igood practices for management of the restructuring process and in n 
historical plan they have participated in the construction of adhistorical plan they have participated in the construction of adequate equate 
measures found their expression in the EU legislation which inflmeasures found their expression in the EU legislation which influence uence 
preventively the negative effects of the restructuring processpreventively the negative effects of the restructuring process-- Information Information 
and consultation directives, European works councils, Social Ageand consultation directives, European works councils, Social Agenda, nda, 
European Employment Strategy.  European Employment Strategy.  
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In the countries from the Balkans and SouthIn the countries from the Balkans and South--East East 
Europe only few forms of restructuring are knownEurope only few forms of restructuring are known--
Internal restructuring, Bankruptcy/closure, Internal restructuring, Bankruptcy/closure, 
Business expansion, Outsourcing, especially in the Business expansion, Outsourcing, especially in the 
past 10 years.past 10 years.
The project will give an opportunity through largeThe project will give an opportunity through large--
scale discussion forumsscale discussion forums--conferences, to be shared conferences, to be shared 
good practices, innovations between social good practices, innovations between social 
partners in metal sector from 13 countriespartners in metal sector from 13 countries--
Bulgaria, Romania, Macedonia, France, SpainBulgaria, Romania, Macedonia, France, Spain--
direct partners in the project, and Italy, Belgium, direct partners in the project, and Italy, Belgium, 
Portugal, Poland ,Hungary , Slovakia, Croatia and Portugal, Poland ,Hungary , Slovakia, Croatia and 
TurkeyTurkey-- declared willingness and readiness to declared willingness and readiness to 
participate with its expert potential in the project participate with its expert potential in the project 
activities.activities.



This cooperation will contribute to longThis cooperation will contribute to long--term term 
effects of the project on future adequate and effects of the project on future adequate and 
constructive participation of social partners across constructive participation of social partners across 
Europe for good management of the restructuring Europe for good management of the restructuring 
processes and creation of mechanisms for processes and creation of mechanisms for 
achievement of competitive community economy achievement of competitive community economy 
and new, better and green jobs.and new, better and green jobs.



3.Членство в Европейския Съюз

В рамките на проекта ще бъде направено проучване върху това
как общата европейска политика влияе върху формирането на
дългосрочни национални политики на страните членки ,за
създаване на безопасна работна среда , култура на превенция
на трудовите злополуки , благполучието на работещите , 
креативни вътрешнофирмени отношения и
конкурентноспособни сектори .

Във фокуса на вниманието ще бъдат секторите с повишен
риска и особено сектори ,в които пред последните години е
имало мащабни преструктурирания – като например
металната промишленост , корабостроене, автомобилостроене
,строителството , химическата промишленост.
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4. Развитие на пазара на труда и благополучието на работещите
в металния сектор и свързаните с него сектори.

Първото предизвикателство в процеса на преструктуриране е
осъществяването на процеса на консултации по отношение на
преструктурирането и резултатите от него. 

Аргументите са базирани и на социални мотиви.
С привличане на работниците и служителите в ранните етапи на

процеса на преструктуриране и предприемането на
превантивни действия за постигане на разбиране и приемане
на промяната чрез "ранно предупреждение , така че
работниците да имат възможност да се подготвят за промяна
на работното място. 
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