


 

Очакванията на социалните партньори са, че в рамките на проекта ще бъдат 

проучени конкретни пречки и нови предизвикателства, които стоят пред 

реалното прилагане на Директива 14/2002 в две съседни страни България и 

Румъния. 

На второ място, пректните партньори очакват, че резултатите от проекта ще 

привлекат вниманието на  самите работниции служители  по отношение на 

тяхната лична ангажраност в прилагане на Директивата, като част от техните 

законни трудови права. И най-вече партньорите по проекта очаква, че 

държавните органи и работодателите от металната индустрия, чрез 

участието си в проекта ще допринесат за подобряване на среда за 

прилагането на Директивата 14/2002.

 

Реализирането на проектните дейности  ще даде  възможност за по-задълбочено проучване на съществуващите правни рамки за 

информация и консултации в двете нови страни членки на Европейския Съюз  -  България и Румъния

С приемането на Директива 14/2002, в странит членки  се приемат  минимални стандарти / обща рамка за информиране и 

консултиране на работниците и служителите в предприятията. Основната причина за тези нови стандарти  е справедливото 

третиране на хората на работната им място.

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.

Проектът ще обърне  внимание на:

- Стратегическият избор 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;

- Основните характеристики и практически дейности, които могат да  

гарантират ефективността на прилагане и действие на Директивата по 

информиране  и консултиране на  национално и секторно ниво;

- Въздействие на процеса по  информиране и консултиране върху 

социалния климат, вътрешнофирмените отношения и ангажираността на 

работниците  и  служителите при  вземане на решения за икономическото 

развитие на фирмата.

Стартираща среща – Януари  2013  България, гр. София. 

Техническа среща за обмяна на идей и представяне на ангажимента на всеки 

от проектните партньори (организации) в процеса на изпълнение на проекта.

Проучване - Февруари – Май 2013 - България, Румъния 

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. 

Национални Конференции - Май-Юли 2013 – България, гр. София, 

Румъния, гр. Букурещ 

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.

Заключителна Конференция - Ноември  2013, България , гр. София

Представяне на добри пактики. 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.

Информация и публичност  Януари – Декември  2013 

Печатни и интернет публикации, презентации, технически отчети;  

Информационна брошура; Бюлетин  
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Структура на проекта  

Очаквани въздействия 

Цели на проекта 

Синдикатите

       „... Защото просто е 
неприемливо да чуeм по 
медиите за първи път, че 
сме загубили работните си 
места.“

Работниците

       „...В практиката на 
прилагане на Директива 
14/2002 има много примери, 
които показват, че чрез 
"ранно предупреждение” и 
п р е д п р и е м а н е т о  н а  
превантивни действия се 
п о с т и г а  р а з б и р а н е  и  
приемане на  промяната от 
страна на работниците и 
служителите и се запазва 
с о ц и а л н и я  м и р  в  
предприятието.”

     „...С привличане на 
работниците и служителите в 
ранните етапи на процеса на 
предстояща  промяна в 
организацията на работа  
и / и л и  и к о н о м и ч е с к о   
п р е с т р у к т у р и р а н е   н а  
ф и р м а т а  и л и  с е к т о р а ,  
р а б о т н и ц и т е  и м а т  
възможност да се подготвят за 
промяната”

Мениджмънта





 

The implementation of the project activities will give opportunity for deeper research of the existing legal frameworks for information 

and consultation in two new Member States- Bulgaria and Romania.

With the transposition of Directive 14/2002, minimal standards/ general framework for information and consultation of employees in 

undertakings are adopted in the EU Member States. The main reason for these new standards is the fair treatment of workers at their 

workplace.

The establishment and development of permanent structure for workers' representation in Europe is an important element for 

application of the European model for decent and fair labour relations in the Member States.

At the different stages the project will give an answer how Directive 14/2002 changes the environment for development of the national 

labour legislation in the Member States where the workers' representation in undertakings is carried out mainly through the trade 

unions.

The project will pay particular attention at:

- Strategic choices of trade unions, employees and management in metal industry in 

Bulgaria and Romania for determination of real and effective application of the 

information and consultation in practice;

-  The key features and practical operations for guaranteeing of the effectiveness of 

the information and consultation Directive at national and sectoral level;

- The impacts of I&C practices on management decision-making, employee 

commitment, and employment relations climate in metal industry.

Kick-off meeting – January 2013, Bulgaria, Sofia 

Technical meeting for exchange of ideas and presentation of partners' commitment 

in the process of project implementation.

Research - February – May 2013 - Bulgaria, Romania

The research will be carried out via a questionnaire, study visits, and interviews with 

the information and consultation representatives, management and trade unions in 

6 undertakings in metal industry.

National Conferences - May – July 2013 – Bulgaria, Sofia, Romania, 

Bucharest

The focus in this stage of project implementation will be put on the discussion of the 

strategic choice and application of a specific national model for information and 

consultation, and the chronology of participation of trade unions, management and 

workers in this process.

Final Conference- November 2013, Bulgaria, Sofia

Presentation of good practices. Information and consultation process as a key to 

good working relations and determining factor for heightening of effectiveness and 

productivity of workforce in metal industry.

Information and Publicity  -  January -  December  2013

Printed and internet publications, presentations, technical reports. Information 

Brochure; Bulletin.

Project goals

Project Structure  
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Expected results

   The expectations of the social partners are that in the framework of the project will 

be investigated the concrete obstacles for understanding and real application of the 

Directive in two neighbor countries- new Member States. Secondly, the project 

partners expect that the project results will attract the workers' attention regarding 

their own commitment to ask for implementation of the Directive as a part of their 

legal rights. And mostly, the project partners expect that the State authorities and 

employers via their participation in the project will contribute to the improvement of 

the environment for implementation of the Directive

      ”...Because it is just 
unacceptable to hear via the 
media for first time, that we 
are losing our jobs.”

Workers

      “...With the involvement 
of workers in the early 
stages of the process of the 
forthcoming change in the 
work organization and/or 
economic restructuring of 
the company or sector, 
w o r k e r s  h a v e  a n  
opportunity to prepare 
themselves for the change.”

Management

      “...In the practices for 
application of Directive 
14/2002 there are many 
examples which show that 
via “early warning” and 
undertaking of preventive 
actions understanding and 
acceptance of the change by 
the workers is achieved and 
the social peace in the 
undertaking is preserved.”

Trade unions


