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„„СтратегическиятСтратегическият изборизбор нана синдикатисиндикати, , 
работнициработници ии мениджмънтмениджмънт заза реализиранереализиране
нана ДирективатаДирективата (14/2002) (14/2002) попо информиранеинформиране
ии консултиранеконсултиране вв металнатаметалната индустрияиндустрия””
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ЦЕЛИЦЕЛИ

- СтратегическиятСтратегическият изборизбор на синдикатите, работниците и мениджмънт
от металната индустрия в България и Румъния при създаване на
условия за реално и ефективно прилагане на процеса по информиране
и консултиране;

- ОсновнитеОсновните характеристикихарактеристики ии практическипрактически дейностидейности , които могат
да гарантират ефективността на прилагане и действие на Директивата
по информиране и консултиране на национално и секторно ниво;

- ВъздействиеВъздействие нана процесапроцеса попо информиранеинформиране ии консултиранеконсултиране върху
социалния климат, вътрешно фирмените отношения и ангажираността
на работниците и служителите при вземане на решения за
икономическото развитие на фирмата.
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СтруктураСтруктура нана проектапроекта
СтартиращаСтартираща срещасреща –– ЯнуариЯнуари 2013  2013  БългарияБългария ,,гргр. . СофияСофия. 
Техническа среща за обмяна на идеи и представяне на ангажимента на всеки
от проектните партньори (организации) в процеса на изпълнение на проекта.
ПроучванеПроучване-- ФевруариФевруари –– МайМай 2013  2013  -- БългарияБългария ,,РумънияРумъния
Проучването ще се извършва посредством въпросник, изследователски
посещения и провеждане на интервюта с легитимните представителите по
информиране и консултиране, синдикатите и мениджмънта в 6 фирми от
металната индустрия. 
НационалниНационални КонференцииКонференции -- МайМай--ЮлиЮли 2013  2013  –– БългарияБългария, , гргр. . СофияСофия , , 
РумънияРумъния, , гргр.  .  БукурещБукурещ
Акцентът в този етап от изпълнението на проекта ще бъде поставен върху
обсъждането на стратегическия избор в прилагане на специфичен национален
модел за информиране и консултиране, както и хронологията на участието и
последващ ангажимент в този процес от страна на синдикатите, мениджмънта и
работници/служители.
ЗаключителнаЗаключителна КонференцияКонференция -- НоемвриНоември 2013, 2013, БългарияБългария ,,гргр. . СофияСофия
Представяне на добри практики .  Процесът на информиране и консултиране
като ключ към добри трудови взаимоотношения и определящ фактор за
повишаване на ефективността и производителността на работната сила в
металната индустрия.
ИнформацияИнформация ии публичностпубличност -- ЯнуариЯнуари –– ДекемвриДекември 20132013
Печатни и интернет публикации, презентации, технически отчети ;  
Информационна брошура; Бюлетин
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СтруктураСтруктура нана управлениеуправление нана проектапроекта

Цялостното техническо и организационно управление на проекта
се осъществява

от Синдикална федерация „Металици”

ЦялостнотоЦялостното техническотехническо ии организационноорганизационно управлениеуправление нана проектапроекта
сесе осъществяваосъществява

отот СиндикалнаСиндикална федерацияфедерация „„МеталициМеталици””

Дейностите се изпълнява с участието на 5 организации
социални партньори в металната индустрия от България и
Румъния в периода 18.12.201218.12.2012гг..--30.11.201330.11.2013гг

4
синдикати

4
синдикатисиндикати

1 Работодателска
организация

1 1 РаботодателскаРаботодателска
организацияорганизация

ОтчетностОтчетност -- ГДГД ““ЗаетостЗаетост , , социалнисоциални дейностидейности ии включваневключване ““,            ,            
ЕвропейскаЕвропейска КомисияКомисия
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ЕКИПЕКИП ПОПО ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ НАНА ПРОЕКТАПРОЕКТА

Ръководител на проекта
Васил Яначков

РъководителРъководител нана проектапроекта
ВасилВасил ЯначковЯначков

55
КоординаториКоординатори

4
Експерти

44
ЕкспертиЕксперти

1 
Счетоводител

1 1 
СчетоводителСчетоводител

2
Технически
сътрудници

22
ТехническиТехнически
сътрудницисътрудници

Ренета Петрова

Политими Паунова

Scintei Mircea

Suba Arpad

George Sorra

Диляна Яначкова

Диана Петрова

Йорданка Стоянова

Евгени Янев

Мария Банчева

Стоян Тошев
Далила Коларска
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*x99..ПодготовкаПодготовка ии провежданепровеждане нана
ЗаключителнаЗаключителна конференцияконференция

xx88 . . ПодготовкаПодготовка ии отпечатванеотпечатване нана
БюлетинБюлетин

x77. . СинтезиранеСинтезиране нана резултатитерезултатите ии
събранатасъбраната информациятаинформацията отот
срещитесрещите, , въпросниквъпросникаа

xx6.6.ПодготовкаПодготовка ии провежданепровеждане нана
КонференцияКонференция -- БългарияБългария

x5. 5. ПодготовкаПодготовка ии провежданепровеждане нана
КонференцияКонференция -- РумънияРумъния

xx44..ПодготовкаПодготовка ии провежданепровеждане нана
изследователскиизследователски посещенияпосещения вв 6 6 
предприятияпредприятия

xx3.3.ПодготовкаПодготовка ии разпространениеразпространение нана
въпросниквъпросник

xx2. 2. СтартиращаСтартираща срещасреща,, ПодготовкаПодготовка ии
отпечатванеотпечатване нана информационнаинформационна
брошураброшура

xxxxxXXXXXXX1.1.ОрганизационноОрганизационно, , техническотехническо ии
финансовофинансово управлениеуправление нана проектапроекта

1111101099887766554433221120132013ДейностиДейности

ПланПлан заза изпълнениеизпълнение
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ПРЕДСТОЯЩИПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯСЪБИТИЯ

ИзследванеИзследване
07/02/201307/02/2013--12/04/201312/04/2013

ИзследователскиИзследователски визитивизити ( ( тридневнитридневни )  )  ии синтезиранесинтезиране нана
резултатитерезултатите,, анализанализ,, подготовкаподготовка нана материалиматериали заза

КонференциитеКонференциите
26/04/201326/04/2013--27/05/201227/05/2012

ПодготовкаПодготовка ии провежданепровеждане нана КонференцииКонференции -- 04/05/2013 04/05/2013 --26/07/2013 26/07/2013 
((РумънияРумъния –– 2828--29/06/201329/06/2013))
((БългарияБългария --2626--27/07/201327/07/2013))

ПодготовкаПодготовка ии издаванеиздаване нана БюлетинБюлетин
29/07/201329/07/2013--04/11/201304/11/2013

ПодготовкаПодготовка ии провежданепровеждане нана ЗаключителнаЗаключителна конференцияконференция
13/09/201313/09/2013-- 26/11/201326/11/2013
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ТАРГЕТТАРГЕТ ГРУПАГРУПА

• Синдикалисти - занимаващи се с въпроси в областта на социалния диалог , 
колективното договаряне, процеса на информация и и консултиране на
работниците/ служителите

• Синдикални лидери ангажирани в преговорите на фирмено ниво

• Членове на Групите по информиране и консултиране във фирмите

• Работодатели, директори човешки ресурси

• Държавни служители и експерти, занимаващи се с въпроси в областта на
социалния диалог
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ЕвропейскаЕвропейска значимостзначимост нана проектапроекта

ПървоПърво -- всички дейности по проекта ще се реализира с активното участие на четири
синдикати от България и Румъния и 1 работодателска организация от бранш металургия
Всички партньори по проекта са заявили желанието си да работят заедно за успешното
постигане на целите на проекта и разпространение на резултатите от проекта.

ВтороВторо -- Директива 14/2002 има наднационално значение. Доминиращата
темата на проекта ще бъде начина, по който информирането и консултирането на
работниците се осъществява в рамките на всяка страна партньор. 

ТретоТрето -- Поради процесите, повлияни от глобализиращата се икономика, преместване на
предприятия и увеличаване на трудовата миграция през последните години, имаме
основания да се стремим към по-силно развитие на партньорство и споделяне на добри
практики между социалните партньори и представителите на работниците
от съседните страни в Европа.
Този проект ще бъде една възможност за по-задълбочено проучване на съществуващите
правни рамки за информация и консултации в двете нови страни членки.

ЧетвъртоЧетвърто -- Създаването и развитието на постоянна структура за представителство на
работниците и служителите в цяла Европа е важен елемент за прилагането на
Европейския модел за достойни и честни трудовите отношения в държави-членки. 
В различните етапи на проекта ще бъде даден отговор как Директива 14/2002 променя
средата на развитие на националното трудово законодателство в държавите-членки, в
които представителството на работниците и служителите във фирмите се осъществява
изключително, чрез синдикатите.
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ОчакваниОчаквани въздействиявъздействия

ОчакваниятаОчакванията нана социалнитесоциалните партньорипартньори саса, , чече вв рамкитерамките нана
проектапроекта щеще бъдатбъдат проученипроучени конкретниконкретни пречкипречки ии новинови

предизвикателствапредизвикателства , , коитокоито стоятстоят предпред реалнотореалното прилаганеприлагане нана
ДирективаДиректива14/200214/2002 вв дведве съседнисъседни странистрани--БългарияБългария ии РумънияРумъния . 

НаНа второвторо мястомясто, , проектнитепроектните партньорипартньори очакваточакват, , чече
резултатитерезултатите отот проектапроекта щеще привлекатпривлекат вниманиетовниманието нана самитесамите

работнициработници ии служителислужители попо отношениеотношение нана тяхнататяхната личналична
ангажираностангажираност вв прилаганеприлагане нана ДирективатаДирективата, , катокато частчаст отот технитетехните

законнизаконни трудовитрудови праваправа. . 

ИИ найнай--вечевече партньоритепартньорите попо проектапроекта очакваочаква, , чече
държавнитедържавните органиоргани ии работодателитеработодателите отот металнатаметалната

индустрияиндустрия, , чрезчрез участиетоучастието сиси вв проектапроекта щеще допринесатдопринесат заза
подобряванеподобряване нана средасреда заза прилаганетоприлагането нана ДирективатаДирективата 14/200214/2002
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ПОЖЕЛАВАМПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНАУСПЕШНА РАБОТАРАБОТА

СФ “Металици”, 
Адрес: София 1000, пл „Македония” 1,ет 16, 
Tel: +359 2 988 48 21,,Fax: +359 2 988 27 10,
E-mail: metalicy@netbg.commetalicy@netbg.com,, metalicy_expert@abv.bgmetalicy_expert@abv.bg
Website: www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com
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Предистория: Директива 2002/14/EО е първата директива на ЕС, 
която установява общо изискване за информиране и консултиране на
работниците и служителите в предприятията; изискване, което е
основният стълб на Европейския модел на представителство на
интересите на работниците.
В Директивата са отразени основни положения на общата рамка за начина
на регулиране на отношенията по време на информирането и
консултирането между мениджмънта и представителите на работниците и
служителите, респективно социалните партньори в лицето на работодателя и
синдикалните организации. С Директивата се регламентират минималните
изисквания относно правото на информиране и консултиране на работниците
от Общността. 

Самата Директива е продукт на социалния диалог на европейско равнище, 
нейното приемане е в резултат на консултации с европейските
работодателски (UNICE и CEEP) и синдикални организации (ETUC) относно
“възможното направление на действие на общността относно информацията
и консултацията на работниците и служителите в предприятията от
общността”. Европейската комисия не само се е консултирала със
социалните партньори по въпроси, които касаят взаимоотношения помежду
им, но и е отчела тяхните становища, мнения и препоръки, 
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Проект: VS/2007/0590 “Споделяне на информация и стимулиране
разпространението и обмена на добри практики,целящи
подобряване на процеса на информиране и консултиране между
социалните партньори в металния сектор в България, Германия, 
Португалия и Македония” Проектът подпомага прилагането и
действието на Директива 14/2002/ЕО в България

Цели на проекта:
- Да се създадат благоприятни условия и механизми за повишаване на
информираността на работниците и работодателите от бранш
Металургия.
- Да се създаде условие за реализиране на правото на информиране и
консултиране на работниците и служителите чрез прилагане на Директива
14/2002/ЕО.
- Да се утвърдят механизми във вътрешно фирмените отношения, които
да осигурят възможност на работодателите да бъдат информирани
относно целите, желанията и намеренията на работниците и служителите.
- Да се подпомогне подобряването на работната среда в предприятията
от бранша и да се подкрепи фирмена политика осигуряващи стабилност, 
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Проект: VS/2010/0139 „От идеята за информиране и консултиране към
успешния процес за информация и консултация на работниците и
служителите на практика. Изследване на съществуващите
инструменти и механизми за информиране и консултиране”

Цели на проекта
1. Въвеждане и разпространение на системи за информиране и
консултиране в съответствие с Директива 14/2002 чрез развитието на
съществуващите практики на социално партньорство в предприятията от
металургичния сектор в България, Македония и Турция.
2. Стимулиране създаването на благоприятни условия и механизми за
повишаване капаците на работниците и работодателите в металургичния
сектор.
3. Създаване на условия за реализиране правото на работниците на
информация чрез прилагането на Директива 14/2002 в три държави.

4. Пренасяне и разпространение на добри практики за прилагането на
Директива 14/2002 и адекватно използване на възможностите, които дава
Директивата за по-добра работна атмосфера в предприятията в бранша


