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СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО
ДОГОВАРЯНЕ-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩЕ(1)

Нови фактори ,влияещи на развитието на социалния диалог и
колективните преговори в ЕС, като:

-Глобализацията на икономиката
- Европейската интеграция и приемането на 12 нови страни –

членки на ЕС през 2004-2007 г.- (някои от тях са по-слабо развити
и по-бедни страни.)

- Проблеми в демографските процеси и силна външна миграция
от страни извън Европа, към страните от ЕС

- Кризата и дори упадъка на редица социални модели и добри
практики в страните от Западна Европа и други развити страни.

- Кризите от различен характер, с международно значение и
влияние- финансови, енергийни, екологични, социални, 
политически.



СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО
ДОГОВАРЯНЕ-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩЕ (2)

Индустриалните отношения все още не са регулирани с обща
Европейска рамка.

-Харта за фундаментални права на ЕС/01.12.2009г.
-Договора от Лисабон/ - определя общи права на
сдружаване ,колективни преговори, стачка, информиране и
консултиране, но тяхното осъществяване е само според
националното законодателство.

Няма стъпки за интернационализация/европеизация на
заложените в Хартата ,права- напр. правото да се стачкува, 
в подкрепа на стачкуващи в друга страна, автоматично
признаване правата на синдикалните членове от една
страна в друга и т.н.



СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ-
НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩЕ (3) 

В отделните страни/региони на ЕС има различни модели на
индустриални отношения и социален диалог.
-Интернационализацията/европеизацията на
индустриалните отношения- бавен ,но последователен процес
/многонационални компании, преместване на предприятия, 
командироване на работници и трудова миграция, европейски
рамкови споразумения и междусекторни такива...
-Няма сближаване между страните, членуващи в ЕС 2004г. и
новоприетите страни ,по отношение на организирането, обхвата, 
кооординацията на колективните преговори, правото на стачка, 
социалните пактове- относително по-малко влияние на ЕС поради
силната роля на националните традиции , проявяване на
авторитаризъм и /или конформизъм в различни ситуации.
-Намаляване, плътността на членство , отслабване на
възможностите на синдикатите за натиск, по време на
колективните преговори – раздробяване на синдикалните и
работодателски организации и стесняване обхвата на
представителност, спрямо общия брой на заетите.



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ В
УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА
КРИЗА.  НОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ЕС, ЕВРОПА 2020 г.

1.Цели на колективните преговори, заложени от ЕКП
-регулиране на заетостта ,чрез преговори
-поддържане динамиката на заплатите на равнища, които да
не допускат рязко намаляване на потреблението и
дефлация.

-баланс между разходите за труд и производителност ,при
умерена инфлация.

-недопускане замразяване и намаляване на заплатите
2. Резултати от колективните преговори и договаряне в
страните, членки на ЕС и ЕИП

противоречива картина :
-различия в ръста на заплатите ,а в някои страни замразяване
и дори намаляване.

-договорености за запазване на работните места с цената на
редица отстъпки – намалено работно време, засилена
защита на заетите с нестандартни договори, намаляване на
заплати и социални придобивки срещу заетост и др



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ В УСЛОВИЯТА
НА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.  
НОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ЕС, ЕВРОПА 2020 г.

3. Засилване ролята на гъвкавостта на труда в съдържанието на
колективните преговори

-договаряне на краткосрочна заетост
-намалено работно време
-стремеж за изравняване условията за работещите на всички
-видове трудови договори
-допълнителни схеми за професионална квалификация ,за
заетите на гъвкави работни места

-договаряне на по-добра закрила на работните места, поради
намаляване времетраенето на обезщетенията при
безработица

-договаряне на субсидии за „частична безработица”
-гъвкави договорености – временни уволнения, с ангажименти
за последващо възстановяване.



ОБЩИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ
ПАРТНЬОРИ, В ДИАЛОГА И КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ

1.Социалния диалог и колективното договаряне все още имат
ограничено въздействие върху пазара на труда – неравенство в
заплащането особено за предприятия необхванати от
синдикати.

2. Работодателите не разбират добре значението на социалната
политика ,за подобряване на мотивацията за труд и
производителността, а синдикатите не разбират в достатъчна
степен, че старите отговори на новите въпроси не са работещи.

3. Синдикатите все още нямат отговор на предизвикателствата, 
свързани с преместването на предприятия, социалният
дъмпинг,защита на мигрантите и командированите работници.

4. Новата работна сила-млади хора, заети в нови сектори , 
самонаети, наети на дистанционна и наддомна работа,заети в
малки и средни предприятия, не търсят синдикатите, не защото
нямат нужда от защита ,а защото не намират отговор на
проблемите си в сегашните синдикални политики.



СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И
КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ

1.Нови сектори и предприятия, нови работни места с нарастване
ролята на „зелената енергия”- закриване на досегашни
предприятия и работни места.

2.Проблеми със заетостта ,квалификацията, преквалификацията и др.
3. Синдикати и работодатели трябва да търсят, чрез социалния
диалог и колективните преговори нови политики за решаване на
появилите се проблеми, като например:

-насърчаване равните възможности на мъжете и жените
-решаване на проблемите на различни възрастови групи, в т.ч. 
младежи, заети в предпенсионна възраст

-подобряване квалификацията и учене през целия живот и
възможностите за кариера.

-Решаване проблеми на преквалификацията при преструктуриране, в
т.ч. и „зелено” преструктуриране

-Предотвратяване увеличаване продължителността на работното
време.

-Подобряване връзката между личен и трудов живот
-Решаване проблемите на заетите с атипични форми и др.



БЪЛГАРИЯ- БРАНШ МЕТАЛУРГИЯ , СЕКТОРНО ДОГОВАРЯНЕ , КТД В
ПРЕДПРИЯТИЯ-Традиции и приоритети в колективното договаряне / 
БКТД– 1993, 2002,2004,2006,2008 г.2010г./

ОбхватОбхват
• Минимална работна заплата за бранша и препоръчителен
коефициент за нарастване на работните заплати
2006г.-128 евро : 2008г.-179 евро : 2010г.-205 евро
•Допълнителни трудови възнаграждения -нощен труд /20 % 
увеличение спрямо 2008 г./, извънреден
труд и др.
• Компесаторни механизми при инфлация
над 8% годишна инфлация ,задължителна компенсация
•Допълнителни обезщетения /съкращения ,болест, пенсиониране/
• Специална закрила на синдикалните членове при
уволнение
•Гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд
•Минимален размер на ваучерите за храна
2008/2006-33% увеличение
2010/2008 – 13% увеличение
• Социална политика
•Условия за синдикална дейност



ОСНОВНИ ВЪПРОСИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ В
БРАНШ МЕТАЛУРГИЯ

Увеличаване на доходите
Структурата на заплащането /съотношение базова заплата
бонуси/
Допълнителни трудови възнаграждения
Противоречиви виждания за гъвкавата заетост
Обхвата и достъпността до информация ,свързана с трудовите и
осигурителни отношения.
Стремеж за намаляване на социални придобивки без това да
довежда до съществено увеличаване на доходите.
Преодоляване негативното отношение на някои
работодатели към синдикалното сдружаване.



СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ НА НИВО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Следва се структурата и охвата на БКТД
Не може да се договарят по ниски нива от БКТД
Много повече и по –разнообразни договорености в зависимост от
спецификата на фирмата като например:

договаряне на системите на заплащане, критериите за оценка на
трудовия принос, бонус системите и др.

допълнително заплащане за трудов стаж и професионален опит
конкретни социални придобивки не само за работещите, но и за
техните семейства и деца.

договаряне размер на помощи от предприятието за официални и
професионални празници

договаряне на допълнително доброволно пенсионно осигуряване, 
здравно обслужване и застраховане и др.



ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПОСТИЖЕНИЯ ДОГОВОРЕНИ В
МЕТАЛУРГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЪРЗАНИ С ЗАПЛАЩАНЕТО
НА ТРУДА

1. Автоматично компенсиране на инфлацията
При достигане на 3% инфлация с натрупване, автоматично се
увеличават РЗ, като за база е основната работна заплата към
01.11.2011г.
На 01.11.2012г заплатите се индексират с натрупаната инфлация
+2% и формират нова база. 
Други видове бонуси
-Ограничаване отсъствията поради заболяване
-Ефективно уплътняване на работното време
-Непривлекателни тесни работни места
-50 най-добри работници
-Повишаване на квалификация
-За недопускане на трудови злополуки

Средната брутна работна заплата в бранш металургия е 450 евро / 
138 евро за страната.



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ

Нужда от квалифицирана работна ръка и задържането и в
металургията.

Мотивация, чрез устойчиво перспективно мислене за увеличение
на доходите и подобряване условията на труд.

Ефективна работа на всички органи на социален диалог и
засилване потока на информация към работниците.

Преодоляване на синдикалната раздробеност в
предприятията, и на работодателските организации на
национално ниво



Благодаря за вниманието..

www.metalicy- bg.com

e –mail : metalicy@netbg.com


