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До 
Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) 
Г-жа Политими Паунова 
Изпълнителен Директор 
                                                                                              
 
 
    Уважаема г-жо Паунова, 
 
 
Синдикална федерация „Металици” има удоволствието да Ви покани да вземете 
участие във втората Конференция в рамките на проект „Пътна карта за 
преструктурирането в металния сектор- управление на преструктурирането, 
активно включване на социалните партньори, разпространение на добри 
практики и споделяне на опит и иновации”, която ще се проведе в 
 
Охрид, Македония 
на 1-ви юли 2011г. от 9.30 до18.00ч. 

 
в хотел “Metropol”  
(http://www.metropol-ohrid.com/default.aspx?ID=1|12&Lan=EN&Gallery=0 ) 
 
Домакин на мероприятието ще бъдат македонските ни колеги от СИЕР, които са 
наши партньори по проекта.  
 
 
Времеви график: 
 
Очаква се участниците да пристигнат на 30 юни и да отпътуват на 2 юли сутринта. 
 
 
Програма: 
 
Програмата ще бъде уточнена в най-кратък срок. 
 
 
 
 



Участници: 
 
Очакваме Конференцията да събере 40 участника от България, Македония, 
Хърватска и Турция- синдикалисти, представители на работодателите и 
правителствени експерти. 
 
 
Превод: 
 
Ще бъде осигурен симултантен превод на български, македонски, хърватски и 
турски език. 
 
 
Финансови аспекти: 
 
Бюджетът по проекта ще покрие разходите за наем зала, техническо оборудване и 
превод. Разходите за пътни и нощувки също ще бъдат покрити от бюджета на 
проекта. 
 
 
 
 
Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас 
на тел:+359 2 988 48 21. 
 
 
 
 
  
С уважение, 
 
Васил Яначков 
Ръководител на проекта 
Председател СФ „Металици” 
 
 
 
 
 
Приложения: Кратко резюме на проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Проект VS/2010/0527  “Пътна карта”  за преструктурирането в металния 

сектор- Управление на преструктурирането, активно включване на 

социалните партньори, разпространение на добри практики и споделяне на 

опит и иновации” 

 

Този проект се реализира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз за 

заетост и социална солидарност- ПРОГРЕС (2007-2013). 

 

Водеща организация: СФ „Металици” 

Партньори: Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), FSS Metarom-

Румъния, FSLI Metal-Румъния, SMetal-Румъния, Sier-Македония, Federacion de Industria de 

CC.OO)-Испания, FO Metaux- Франция. 

С подкрепата на Европейската федерация на металоработниците. 

 

Преструктурирането е ядрото на много и различни фактори, които влияят на трудовите 

отношения, условията на труд, здравето на работниците, тяхното професионално развитие, 

гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. Очевидно, настоящата икономическа криза не 

само поставя преструктурирането начело на националните и европейски програми, но също 

така изисква промяна, ново мислене, разбиране и нови практики за справяне с новите 

реалности и предизвикателства. 

 

Цели на проекта: 

 

    * Подкрепа на социалните партньори за: засилване на социалния диалог, отговорността и 

обмена на знания в процесите по преструктуриране в металната индустрия в страните-

членки и кандидатки за членство в ЕС; стимулиране разпространението на информация и 

споделянето на опит и иновации в процесите по преструктуриране в металната индустрия в 

страните-членки и кандидатки за членство в ЕС; 

    * Подкрепа на процеса по преструктуриране чрез анализ на металния сектор, 

разпространение на примери за добре- управлявано преструктуриране и обмен на опит за 

това как да се справим със сериозните промени в икономическите условия и условията на 

труд, пряко отразяващи се върху благополучието на работниците; 



    * Подкрепа на работниците и служителите и тяхното благополучие в компаниите чрез 

стимулиране прилагането на механизмите за информиране и консултиране; 

    * Подкрепа на Европейското и националните законодателства с цел рамкиране на 

правила, които позволяват преструктурирането да бъде прогнозирано и управлявано. 

 

Проектът е насочен към нуждите на социалните партньори в металната индустрия: той цели 

да развие техните умения, знания и разбиране за преструктурирането; да подкрепи 

просперитета на компаниите и благополучието на работниците в условия на глобализиращи 

се пазари, икономически промени и нови предизвикателства в отношенията между труда и 

капитала. Задълбоченото изследване на процесите по преструктуриране в новата 

икономическа реалност ще бъде акцентът в обмена на добри практики на регионално, 

национално и Европейско ниво. 

 

Проектните дейности ще дадат на социалните партньори в металния сектор възможност да 

участват активно в разработването на нови политики, насочени едновременно към 

въпросите, касаещи гъвкавостта на пазара на труда и организацията на труда, трудовите 

отношения, заетостта, социалната сигурност и гъвкавата сигурност, за постигане целите на 

Стратегията за растеж и заетост и по този начин ще допринесат за постигането на 

Европейския социален модел и ценностите, които той олицетворява. 

 

Структура на проекта: 

 

    * Първи етап- Първа работна среща- „Кръгла маса”- София, България 

    * Втори етап- 3 конференции- Румъния, Франция, Македония 

    * Трети етап- Изследване в 13 страни (10 държави-членки и 3 кандидат-членки) 

    * Четвърти етап- Заключителна конференция- София, България 

    * Пети етап- Информационни материали (брошура, електронни публикации) 

    * Шести етап- Наръчник „Пътна карта за преструктурирането в металната индустрия и 

свързаните сектори” 

 

В рамките на втори етап са планирани 3 Конференции. Участниците в тях са разделени на 

основата на три принципа: регионален принцип, икономически показатели и членство в ЕС. 

Първата Конференция в Румъния е за участници от следните държави: Румъния, България, 

Полша, Унгария и Словакия. 

Втората Конференция в Македония е за участници от Македония, България, Турция и 

Хърватска. 

Третата Конференция във Франция е за участници от Франция, Испания, България, Италия, 

Португалия и Белгия. 

 

 

 



Цели на Конференциите: 

Проучване на: 

• Факторите, предизвикващи процесите на преструктуриране в металната индустрия в 

различните Европейски държави (държави членки и кандидатки за членство в ЕС) 

• Развитието на процесите по преструктуриране в настоящата икономическа ситуация 

• Последствията от процесите по преструктуриране за пазарите на труда и 

Европейската икономика 

• Националните законодателни мерки, касаещи прогнозирането и управлението на 

преструктурирането. 


