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ПостиженияПостижения

СФСФ ““МеталициМеталици”” ее създаденасъздадена -- 1992 1992 гг. . мм. . маймай
ОбхващаОбхваща 60% 60% отот заетитезаетите вв стоманодобивнатастоманодобивната
ии цветнацветна металургияметалургия

ОсновенОсновен инициаторинициатор вв създавенетосъздавенето нана моделмодел заза
социалносоциално партньорствопартньорство вв браншбранш металургияметалургия

УчастиеУчастие вв създаванетосъздаването нана нованова нормативнанормативна
уредбауредба



ПостиженияПостижения

••ПенсионноПенсионно осигуряванеосигуряване -- допълнителнодопълнително
доброволнодоброволно пенсионнопенсионно осигуряванеосигуряване заза
работещитеработещите вв металургиятаметалургията

••ЗдравноЗдравно осигуряванеосигуряване –– допълнителнодопълнително здравноздравно
осигуряванеосигуряване заза работещитеработещите вв металургиятаметалургията

••ВътрешноВътрешно заводскозаводско битовобитово обслужванеобслужване

••ПрактическаПрактическа реализацияреализация нана ЗаконаЗакона попо
безопаснибезопасни ии здравословниздравословни условияусловия нана трудтруд



ПостиженияПостижения

••БлагоприятенБлагоприятен режимрежим заза ползванеползване нана кредитикредити
••ПреференциаленПреференциален режимрежим заза ползванеползване нана
мобилнимобилни телефонителефони
••БалнеолечениеБалнеолечение
••КурортниКурортни почивкипочивки ии екскурзииекскурзии



ПАРТНЬОРСКИПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

•-IG IG MetallMetall-- ГерманияГермания
••--NezavisnostNezavisnost-- СърбияСърбия
••--SIERSIER-- МакедониятМакедоният
••--SIMASIMA-- ПортугалияПортугалия
••--BirlesikBirlesik metallmetall-- ТурцияТурция
•• СиндикатиСиндикати отот УкрайнаУкрайна , , РусияРусия,  ,  РумънияРумъния
•• ФондацияФондация ““ФридрихФридрих ЕбертЕберт””
••FASTFAST-- ФондацияФондация вв подкрепаподкрепа нана синдикалнотосиндикалното
довериедоверие



НАШАТАНАШАТА ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ
•• ОрганизиранеОрганизиране провежданепровеждане нана обученияобучения целящицелящи дада повишатповишат

синдикалнатасиндикалната културакултура нана нашитенашите членовачленова, , представанепредставане нана синдикатасиндиката, , 
даванедаване нана достовернадостоверна информациаинформациа попо важниважни социалнисоциални ии
икономическиикономически въпросивъпроси ..

•• АктивноАктивно участиеучастие вв общественияобществения животживот нана странатстранат::УчастиеУчастие вв
кампаниикампании заза пенсионнатапенсионната реформареформа , , здравнотоздравното осигуряванеосигуряване , , 
европейскоевропейско гражданствогражданство ии дрдр..

•• ОбученияОбучения попо заводитезаводите целящицелящи повишаванеповишаване нана знаниятазнанията заза::
•• СоциалноСоциално партньорствопартньорство заза отстояванеотстояване правотоправото нана трудтруд ии добридобри

условияусловия нана животживот заза работещитеработещите вв секторасектора
•• МеханизмиМеханизми ии критериикритерии заза формиранеформиране нана работнатаработната заплатазаплата вв

металнияметалния секторсектор-- взаимстваневзаимстване нана моделамодела отот другидруги странистрани членкичленки нана
ЕСЕС

•• ЕвропейскиЕвропейски социаленсоциален диалогдиалог вв металнияметалния секторсектор-- целицели ии
възможностивъзможности//постиженияпостижения ии предизвикателствапредизвикателства

•• НационалнаНационална браншовобраншово колективноколективно договарянедоговаряне ии колективноколективно
договарянедоговаряне нана нивониво предприятиепредприятие

•• ТехникиТехники ии механизмимеханизми заза осъществявянеосъществявяне нана процесапроцеса –– повишаванеповишаване нана
компетентносттакомпетентността нана работнияработния екипекип попо БраншовотоБраншовото ии колективноколективно
договарянедоговаряне..

•• НовиНови формиформи нана организиранеорганизиране ии мотивиранемотивиране нана работещитеработещите вв секторасектора
•• ЗасилванеЗасилване нана международнотомеждународното сътрудничествосътрудничество, , обмянатаобмяната нана

информацияинформация,, опитопит ии солидарностсолидарност



ПредизвикателсткваПредизвикателстква

••СиндикализацияСиндикализация вв малкималки ии среднисредни
предприятияпредприятия



Нови организационни инициативи

••ИзгражданеИзграждане нана младежкамладежка синдикалнасиндикална структураструктура
къмкъм СФСФ ““МеталициМеталици””

••РазвитиеРазвитие нана работническиработнически спортспорт



Колективно договаряне

••СоциалноСоциално сътрудничествосътрудничество нана нивониво браншбранш

••СоциалноСоциално сътрудничествосътрудничество нана нивониво
предприятиепредприятие



Колективно договаряне

••МинималнаМинимална заплатазаплата заза странатастраната -- 123 123 евроевро

••МинималнаМинимална заплатазаплата заза браншабранша -- 180180евроевро

••СреднаСредна заплатазаплата заза странатастраната -- 260 260 евроевро

••СреднаСредна заплатазаплата заза браншабранша -- 450 450 евроевро

••НайНай-- високовисоко договарянедоговаряне вв браншабранша --900 900 евроевро / / 
вв мултинационалнамултинационална компаниякомпания -- ““ АурубисАурубис”” АДАД//



ПРАВИТЕЛСТВО

Браншов съвет
по металургия

Комисия за социално
партньорство в предприятията

Национален съвет за
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КолективноКолективно договарянедоговаряне

••ТрудовиТрудови отношенияотношения, , заетостзаетост, , квалификацияквалификация, , 
преквалификацияпреквалификация ии обещетенияобещетения

••РежимРежим нана трудтруд ии почивкапочивка

••ОсновниОсновни трудовитрудови възнаграждениявъзнаграждения

••ДопълнителниДопълнителни трудовитрудови възнаграждениявъзнаграждения

••УсловияУсловия ии охранаохрана нана трудатруда, , закрилазакрила нана работнатаработната силасила

••СоциалнаСоциална политикаполитика ии дейностидейности

••СоциалноСоциално сътрудничествосътрудничество

••УсловияУсловия заза синдикалнасиндикална дейностдейност

••ДопълнителниДопълнителни , , преходнипреходни ии заключителнизаключителни разпоредбиразпоредби



Колективно договаряне

••КаквоКакво получаваполучава синдикалниясиндикалния членчлен отот БКТДБКТД вв
сравнениесравнение сс нормативнитенормативните документидокументи ??

••ЗаЗа доплащанедоплащане заза нощеннощен трудтруд -- договоренодоговорено попо
БКТДБКТД -- плащаплаща сесе 2 2 пътипъти повечеповече отот законазакона
/0,26 /0,26 евроевро центацента нана часчас//

••ДопълнителенДопълнителен отпускотпуск -- 1 1 денден наднад КТКТ

••СиндикалнаСиндикална защитазащита

••КонпенсацииКонпенсации заза инфлациятаинфлацията –– наднад 8%8%



Синдикални обучения

••ОбученияОбучения нана нивониво федерацияфедерация::

--участватучастват представителипредставители нана всичкивсички синдикалнисиндикални
организацииорганизации

--съвместнисъвместни обученияобучения, , семинарисеминари, , кръгликръгли масимаси попо
социаленсоциален диалогдиалог

--обученияобучения организираниорганизирани сс подкрепатаподкрепата нана фондацияфондация
““ФридрихФридрих ЕбертЕберт; ; EMF; IMF; ETUI EMF; IMF; ETUI –– REHS; IG METALLREHS; IG METALL

-- обученияобучения попо програматапрограмата нана КНСБКНСБ


