
Българска асоциация на
металургичната индустрия

Проект: “S.O.S. – Подкрепа и възможности за
социалния диалог в металната индустрия – на
фокус страните от Балканския регион-България, 

Румъния,Македония,Хърватска

Заключителна конференция

18 - 19 октомври 2012 год. 
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МЕТАЛУРГИЯТА – КОНКУРЕНТНА И
РАЗВИВАЩА СЕ ИНДУСТРИЯ

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 2009 г.           2010 г. 2011 г.

1. Брой предприятия 209                 193               172
2. Брой на заетите 16 214            13 177          12 211

3. Произведена продукция, хил.лева 4 685              6 331            7 102

4. Износ на стоки, общо, мил.лева 22 882            30 488          39 357 
в т.ч. металургични продукти 3 629               5 342           7 619
относителен дял от общия износ, %        16                   18                 19

18 - 19 октомври 2012 год. 
София
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СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

А. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИ

Законодателство, регламентиращо социалния диалог в България:

- Кодекс на труда; 
- Закон за информиране и консултиране на работниците и служителите в
многонационални предприятия, групи предприятия и европейски
дружества; 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Кодекс за социално осигуряване;
- Транспонирани директиви на ЕС, изисквания на МОТ и Световната здравна
организация

- Други нормативни и поднормативни актове

18 - 19 октомври 2012 год. 
София
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ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И
ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ

СТРУКТУРИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
- Национален съвет за тристранно сътрудничество, с участие на
държавата, представителни синдикални и работодателски организации
на национално ниво

- Национален съвет по условия на труд
- Отраслови съвети за тристранно сътрудничество
- Отраслови съвети по условия на труд

18 - 19 октомври 2012 год. 
София
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СТРУКТУРИ И ФОРМИ ЗА ДИАЛОГ НА БРАНШОВО НИВО

Браншов съвет за социално сътрудничество (БССС)
Контактни групи за подготовка и сключване на Браншов колективен
трудов договор
Годишни споразумения с представителните синдикални организации за
размера на минималния осигурителен доход по групи професии за
съответния бранш
Общи мероприятия:
- конференции, кръгли маси, форуми по проблеми от взаимен интерес
- общи становища и позиции по нормативни документи, предложения за
промени в законодателството

18 - 19 октомври 2012 год. 
София
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НОВИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСКТО

Участие в изпълнението на съвместни проекти

- Изпълнени проекти в партньорство със синдикални структури от България, 
региона и страни-членки – 7 проекта ( в периода 2007г. – 2011г.)

- Настоящи проекти:
І. “Разработване и внедряване на информационна система за определяне

компетенциите на работната сила по браншове и региони (2007-2013)”
- Структуриран Секторен Консултативен Съвет (СКС) “Металургия”, 
включени двама представители на синдикатите;
- Разработени компетенции на 10 ключови длъжности; 
- Извършена верификация на моделите в 6 пилотни предприятия, с участие на
синдикални представители на фирмено ниво;
- Включване на представители на синдикатите в програми за обучение на
оценители на компетенции.

18 - 19 октомври 2012 год. 
София
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ІІ. “Развитие на индустриалната заетост и професионалното ориентиране
чрез съвместен анализ на бъдещите потребности от умения”; проект на
UIMM,CODIFOR (Франция) – продължаващо партньорство за
запознаване и прилагане на европейски практики при създаване на
Обсерватории по въпросите на заетостта и обучението;
- Създаване на Евро-Индустриална Обсерватория към КНСБ по модел на
добрите европейски практики.

ІІІ. “Към достоен труд в металната индустрия – какво е необходимо да се
направи ? Насърчаване на транснационалното сътрудничество за борба с
нестандартната заетост”; запознаване в европейски практики и
сближаване на позициите между работодатели и синдикати.

18 - 19 октомври 2012 год. 
София
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Б. НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Неефективно законодателство при забавяне или не изплащане на
трудовите възнаграждения на работниците и служителите;

Необходимост от нови форми за стимулиране на инвестициите в
подобряване на работната среда и условията на труд;

Основен преглед на трудовото законодателство, приемане на промени, 
съответстващи на внедрените нови технологии, оборудване и условия на
работа;

Активна намеса на работодатели и синдикати в политиките на пазара на
труда, нуждите от специалисти по браншове и тяхното обучение.

18 - 19 октомври 2012 год. 
София
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НАМЕТАЛУРГИЧНАТА
ИНДУСТРИЯ

1309 гр. София
бул. “Александър Стамболийски” № 205
ет. 1, стаи 111, 118 и 119 

тел./факс : + 359 2 920 37 39 
+ 359 2 920 40 47

E-mail :   bcm@mb.bia-bg.com
Web:      www.bcm-bg.com


