
                                                                                                 

                                               
                                                                                      
Този проект се осъществява  с финансовата подкрепа на ЕС 

 
 
 
 

Заключителна Конференция  
 

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

 
18-19 октомври   2012 

 София, България 
Хотел Централ Форум 

 
 
 
 

Домакини  на  форума: Синдикална Федерация Металици  и Българска 
Асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) 

 
 

 
ПРОГРАМА 

 
 

18 Октомври  2012 
 

 Водещ :  Инж. Васил Яначков – Председател на СФ Металици , Ръководител на 
проекта  

09.30 - 10.15 Откриване и приветствия 
 
 Г- н Пламен Димитров – Президент на Конфедерацията 
на незевисимите синдикати в България  
  Социалният диалог в България – актуални въпроси  и 
предизвикателства. 
  Сътрудничество между социалните партньори в Европа за 
постигане на социално  сближаване, чрез ефективен социален 
диалог. 
  

 
10.15- 11.00 
 

 
  Водещата организация  по проекта  METALICY,  ще 
представи цялостната картина   от проведените дейности , 
споделения опит, добри практики, пороблеми и 
предизвикателства за социалния диалог  и социалното 
партньорство в металната индустрия. Също така ще бъдат 
представени  изводи от  проведените дискусии в рамките на 
целия проект. 
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 Партньорите по проекта ще представят постигнатите  
резултатите от проект и ще  дискутират  с  поканените 
представители от национални и  Европейски синдикални 
организации  силните и слабите страни на  социалния диалог 
на национално и секторно  ниво . 
 

√ METALICY,BAMI (България ) 
√ FSLI-Metal, SMETAL, Metarom (Румъния ) 
√ SIER (Македония ) 
√ SMH-IS ( Хърватска) 
 

11.10 - 11.30 Кафе пауза 
  
11.30 – 12.30 
 
 
 

Европейския социален диалог в  отговор на променящия се 
модел на индустриални отношения. 
 

√ Sylvain Lefebvre- Заместник генерален секретар 
IndustriALL European Trade Union 

 
12.30 – 14.00 Обяд 
  
                        Водещ : Ренета Петрова – Зам . Председател на СФ Металици, 
                        Координатор на проекта  

 
 
14.00 -15.30 
 
 
 
 

 Дискусия  
Партньорите по проекта ще   участват в изготвянето на 
конкретни предложения  в подкрепа  на  Европейския 
социалния диалог и защита на  справедливи трудови стандарти  
за работниците от металната индустрия  в Европа. 
 

√ METALICY,BAMI (България ) 
√ FSLI-Metal, SMETAL, Metarom (Румъния ) 
√ SIER (Македония ) 
√ SMH-IS ( Хърватска 

15.30- 1600  Кафе пауза 
  

 
  16.00-17.30 

 Решения  
Партньорите по проекта ще   участват в изготвянето на 
конкретни предложения  в подкрепа  на  Европейския 
социалния диалог и защита на  справедливи трудови стандарти  
за работниците от металната индустрия  в Европа. 
 

√ METALICY,BAMI (България ) 
√ FSLI-Metal, SMETAL, Metarom (Румъния ) 
√ SIER (Македония ) 
√ SMH-IS ( Хърватска) 
 

19.00 Вечеря в хотела 
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                        19 Октомври  2012  
 
Водещ : Политими Паунова  – Изпълнителен Директор на БАМИ,  
Национален координатор в  проекта.  

 
09.30 - 11.00 Дискусионен панел: 

 
√ Насърчаване и популяризиране на социалния 

диалог като инструмент за минимизиране на 
риска от промишлени и  социалните конфликти. 

  
√ Подпомагане на транснационалното 

сътрудничество между социалните партньори в 
рамките на Европа за постигане на социално  
сближаване, чрез ефективен социален диалог и 
партньорство на всички нива.   

 
11.00 - 11.30 Кафе пауза 
 
11.30 – 12.30 
 

 
Заключения и закриване 

12.30 – 14.00 Обяд 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отпътуване на участниците 
 


