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транснационалнототранснационалното
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„„КъмКъм достоендостоен трудтруд вв металнатаметалната индустрияиндустрия-- каквокакво ее
необходимонеобходимо дада сесе направинаправи? ? НасърчаванеНасърчаване нана
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ПроектПроект VSVS/2011/0495/2011/0495

██ РеализираРеализира сесе сс финансоватафинансовата подкрепаподкрепа нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз

▬▬ ГДГД ““ЗаетостЗаетост, , СоциалниСоциални дейностидейности ии ВключванеВключване””

ЗаетостЗаетост ии СоциалноСоциално законодателствозаконодателство, , СоциаленСоциален диалогдиалог ии ТрудовоТрудово
правоправо

▬ Бюджетна линия: 04.04 08
Пилотен проект за насърчаване трансформацията на

нестандартната заетост в работа с права



♦♦ подкрепяподкрепя транснационалнитранснационални проектипроекти, , осъществяваниосъществявани отот социалнисоциални
партньорипартньори, , европейскиевропейски ии международнимеждународни организацииорганизации, , НПОНПО, , 
изследователскиизследователски центровецентрове, , институтиинститути ии университетиуниверситети, , насоченинасочени къмкъм::

●● анализанализ ии мониторингмониторинг нана предприетитепредприетите отот държавитедържавите--членкичленки меркимерки
заза обезпечаванеобезпечаване нана повечеповече социалнасоциална сигурностсигурност заза нестандартнонестандартно
наетитенаетите работнициработници ии служителислужители;;

●● обменобмен ии разпространениеразпространение нана информацияинформация заза националнитенационалните политикиполитики
ии инициативиинициативи, , насърчаващинасърчаващи конверсиятаконверсията нана атипичнитеатипичните трудовитрудови
отношенияотношения вв такиватакива, , даващидаващи повечеповече социалнисоциални праваправа ии сигурностсигурност;;

●● анализиранеанализиране ролятаролята нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв социаленсоциален, , 
икономическиикономически ии демографскидемографски аспектаспект, , кактокакто ии специфичнотоспецифичното йй
въздействиевъздействие върхувърху условиятаусловията нана трудтруд ии жизненжизнен стандартстандарт нана женитежените ии
младитемладите хорахора;;

●● анализиранеанализиране икономическотоикономическото значениезначение нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост, , 
нейнитенейните последствияпоследствия ии ефектиефекти заза отделнияотделния работникработник ии заза пазарапазара нана
трудатруда катокато цялоцяло, , кактокакто ии додо каквакаква степенстепен допринасядопринася заза гъвкавосттагъвкавостта нана
пазаритепазарите нана трудатруда

БюджетнаБюджетна линиялиния: 04.04 08: 04.04 08
ПилотенПилотен проектпроект заза насърчаваненасърчаване

трансформациятатрансформацията нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв
работаработа сс праваправа
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ПРОЕКТЪТПРОЕКТЪТ

ИДЕЯТАИДЕЯТА

Несъмнено едно от големите предизвикателства и
опасности, които крие новата глобална икономика
е разпространението на нестандартната заетост. 
От десетилетия понятието „работа” се асоциираше
с постоянна заетост на пълно работно време. През
последните години обаче стандартният модел на
трудови отношения се промени значително............

Засилената световна конкуренция, технологичният
напредък и корпоративното преструктуриране създават
все повече нестандартни форми на заетост, които
прехвърлят социалните рискове от работодателите върху
работниците и техните семейства. В резултат
икономическото неравенство, несигурността и
нестабилността стават все по-големи. Това несъмнено
изправя синдикатите пред нови предизвикателства......
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ПАРТНЬОРИТЕ

4 4 националнонационално представенипредставени
синдикатасиндиката

1 1 националнонационално представенапредставена
работодателскаработодателска
организацияорганизация
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ЦЕЛИЦЕЛИ

•• ИдентифициранеИдентифициране ии анализанализ нана измерениятаизмеренията ии формитеформите нана
нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв металнатаметалната индустрияиндустрия, , кактокакто ии съществуващитесъществуващите
законодателнизаконодателни механизмимеханизми заза защитазащита интереситеинтересите нана нестандартнонестандартно заетитезаетите; ; 

•• СтруктуриранеСтруктуриране нана препоръкипрепоръки заза променипромени ии усъвършенстванеусъвършенстване нана
националнитенационалните законодателствазаконодателства нана БългарияБългария, , ИспанияИспания, , АвстрияАвстрия ии УнгарияУнгария заза
гарантиранегарантиране нана повечеповече социалнасоциална сигурностсигурност заза нестандартнонестандартно заетитезаетите;;

•• СтимулиранеСтимулиране нана конструктивенконструктивен диалогдиалог междумежду социалнитесоциалните партньорипартньори
заза постиганепостигане нана балансиранабалансирана ии приемливаприемлива ии заза дветедвете странистрани ((ТрудаТруда ии
КапиталаКапитала) ) визиявизия заза гъвкавагъвкава сигурностсигурност вв металнатаметалната индустрияиндустрия;;

•• НасърчаванеНасърчаване обменаобмена ии трансфератрансфера нана добридобри практикипрактики заза конверсияконверсия
нана атипичнитеатипичните трудовитрудови отношенияотношения вв такиватакива, , даващидаващи повечеповече социалнисоциални праваправа ии
сигурностсигурност заза работнотоработното мястомясто;;

•• ЗасилванеЗасилване нана социалниясоциалния диалогдиалог ии колективнотоколективното договарянедоговаряне катокато
мощнимощни инструментиинструменти заза борбаборба сс неравенствотонеравенството ии несигурносттанесигурността..
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ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

ЧетвъртиЧетвърти етапетап
ЗаключителнаЗаключителна
КонференцияКонференция

СофияСофия

ТретиТрети етапетап
ИзследванеИзследване
4 4 държавидържави--

членкичленки нана ЕСЕС

ВториВтори етапетап
3 3 ДискусионниДискусионни

форумафорума
ВиенаВиена, , МадридМадрид, , 

БудапещаБудапеща

ПървиПърви етапетап
ПърваПърва срещасреща

СофияСофия

ПроектПроект
VS/2011/0495VS/2011/0495

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

►► ПродължителностПродължителност--
11 11 месецамесеца
15.12.201115.12.2011--30.11.201230.11.2012
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ТАРГЕТТАРГЕТ ГРУПИГРУПИ
►► ПредвиденитеПредвидените проектнипроектни дейностидейности засягатзасягат
изцялоизцяло металнияметалния секторсектор

●● СиндикалниСиндикални представителипредставители, , занимаващизанимаващи сесе сс въпроситевъпросите нана
нестандартнатанестандартната заетостзаетост, , работницитеработниците мигрантимигранти, , социалниясоциалния
диалогдиалог ии колективнотоколективното трудовотрудово договарянедоговаряне

●● МениджъриМениджъри ““ЧовешкиЧовешки ресурсиресурси””

●● ПредставителиПредставители нана държаватадържавата-- експертиексперти отот МинистерствотоМинистерството нана
трудатруда ии социалнатасоциалната политикаполитика, , МинистерствотоМинистерството нана икономикатаикономиката
ии АгенциитеАгенциите попо заетосттазаетостта

●● СиндикалниСиндикални лидерилидери нана нивониво компаниякомпания

●● ПредставителиПредставители нана групитегрупите ии комитетитекомитетите попо условияусловия нана трудтруд вв
предприятиятапредприятията

●● ПредставителиПредставители нана комитетитекомитетите ии структуритеструктурите заза работаработа сс женижени ии
младимлади работнициработници вв предприятиятапредприятията

●● СиндикалниСиндикални активистиактивисти
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ПървиПърви етапетап

►► ПърваПърва срещасреща заза стартиранестартиране нана проектапроекта-- 19.01.201219.01.2012гг., ., СофияСофия

●● ДомакиниДомакини : : СФСФ ““МеталициМеталици”” ии БАМИБАМИ

►► ЗадачиЗадачи: : 

●● запознаванезапознаване сс философиятафилософията, , целитецелите ии структуратаструктурата нана проектапроекта

●● представянепредставяне нана партньоритепартньорите

●● обсъжданеобсъждане ии съгласуванесъгласуване нана планплан заза изпълнениеизпълнение нана заложенитезаложените
проектнипроектни дейностидейности

●● очакваниочаквани резултатирезултати ии добавенадобавена стойностстойност
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ВториВтори етапетап

►► 3 3 ДискусионниДискусионни форумафорума:

●● ДискусионенДискусионен форумфорум 1 1 -- мм. . мартмарт 20122012гг.; .; ВиенаВиена
ДомакиниДомакини: PRO: PRO--GEGE

●● ДискусионенДискусионен форумфорум 2 2 -- мм. . априлаприл 20122012гг.; .; МадридМадрид
ДомакиниДомакини: FI. CC.OO : FI. CC.OO 

●● ДискусионенДискусионен форумфорум 3 3 –– мм. . маймай 20122012гг.; .; БудапещаБудапеща
ДомакиниДомакини: VASAS: VASAS

►► УчастнициУчастници:: представителипредставители нана синдикатитесиндикатите, , работодателитеработодателите ии държаватадържавата

►► ЗадачиЗадачи:: представянепредставяне нана социалносоциално--икономическатаикономическата конюнктураконюнктура ии
ситуациятаситуацията нана пазарапазара нана трудатруда вв съответнатасъответната държавадържава--членкачленка; ; представянепредставяне
измерениятаизмеренията нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв металнатаметалната индустрияиндустрия; ; 
структуриранеструктуриране нана препоръкипрепоръки къмкъм националнитенационалните политикиполитики вв областтаобластта нана
заетосттазаетостта ии меркитемерките нана пазарапазара нана трудатруда
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ТретиТрети етапетап

УНГАРИЯУНГАРИЯ

ИСПАНИЯИСПАНИЯ

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

АВСТРИЯАВСТРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕИЗСЛЕДВАНЕ

♦♦ 15/03/201215/03/2012--29/06/201229/06/2012

♦♦ ИзследванеИзследване нана
измерениятаизмеренията, , формитеформите ии
катализаторитекатализаторите нана
нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв
металнатаметалната индустрияиндустрия

ЗадачиЗадачи:: анализанализ нана ефектитеефектите
отот нестандартнатанестандартната заетостзаетост; ; 
структуриранеструктуриране нана препоръкипрепоръки; ; 
базабаза данниданни сс добридобри практикипрактики
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ЧетвъртиЧетвърти етапетап

►► ЗаключителнаЗаключителна КонференцияКонференция-- мм. . ноемвриноември 20122012гг., ., СофияСофия

● Домакини : СФ “Металици” и БАМИ

► Задачи:

● представяне на ясна картина за реалните и социалните
измерения на нестандартната заетост в металната индустрия
в 4 държави-членки- България, Австрия, Унгария и Испания

● преглед на реализираните проектни дейности и оценка на
постигнатите резултати

● обсъждане и съгласуване на план за разпространение и
мултиплициране на резултатите от изпълнението на проекта
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ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА БРОШУРАБРОШУРА

ПЛАКАТПЛАКАТ

КНИГАКНИГА

ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

ЯнуариЯнуари
20122012гг..

ЯнуариЯнуари
20122012гг..

СептемвриСептември--
декемвридекември

20122012гг..

ДекемвриДекември 20112011гг..--
ДекемвриДекември 20122012гг..



ПоследващиПоследващи
дейностидейности

ПодготовкаПодготовка ии
отпечатванеотпечатване нана

КнигаКнига

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ЗаключителнаЗаключителна
КонференцияКонференция

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ДискусионенДискусионен

форумфорум 33

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ДискусионенДискусионен

форумфорум 22

ПроучванеПроучване

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ДискусионенДискусионен

форумфорум 11

ПодготовкаПодготовка ии
отпечатванеотпечатване нана
информационнаинформационна

брошураброшура

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
първапърва срещасреща

ОрганизационноОрганизационно, , 
техническотехническо ии
финансовофинансово
управлениеуправление

М12

11.

2012

М11

10.

2012

М10

09.

2012

М9

08.

2012

М8

07.

2012

М7

06. 

2012

М6

05.

2012

М5

04.

2012

М4

03.

2012

М3

02.

2012

М2

01.

2012

М1

12.

2011
ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ
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ОБХВАТОБХВАТ НАНА ПРОЕКТНИТЕПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ

ИнформационнаИнформационна
кампаниякампания

ЧетвъртиЧетвърти етапетап

ТретиТрети етапетап

ВториВтори етапетап

ПървиПърви етапетап

30 30 
душидуши

75 75 душидуши

500 500 душидуши

40 40 душидуши

4 000 4 000 душидуши
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ЕКИПЕКИП
РЪКОВОДИТЕЛРЪКОВОДИТЕЛ
ИнжИнж. . ВАСИЛВАСИЛ
ЯНАЧКОВЯНАЧКОВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КООРДИНАТОРИКООРДИНАТОРИ ЕКСПЕРТИЕКСПЕРТИ СЪТРУДНИЦИСЪТРУДНИЦИ

СЧЕТОВОДИТЕЛСЧЕТОВОДИТЕЛ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

РЕНЕТАРЕНЕТА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПОЛИТИМИПОЛИТИМИ
ПАУНОВАПАУНОВА
БАМИБАМИ

BelaBela BaloghBalogh
VASASVASAS

Felipe Lopez Felipe Lopez 
Alonso Alonso 

FI. CC. OOFI. CC. OO

Rainer Rainer WimmerWimmer
PROPRO--GEGE

ДИАНАДИАНА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ДИЛЯНАДИЛЯНА
ЯНАЧКОВАЯНАЧКОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ЕВГЕНИЕВГЕНИ ЯНЕВЯНЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

МАРИЯМАРИЯ БАНЧЕВАБАНЧЕВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СТОЯНСТОЯН ТОШЕВТОШЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ
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ОчакваниОчаквани резултатирезултати
•• УвеличаванеУвеличаване информираносттаинформираността ии знаниятазнанията
нана синдикатитесиндикатите ии нана работницитеработниците заза
измерениятаизмеренията ии формитеформите нана нестандартнатанестандартната
заетостзаетост вв металнияметалния секторсектор;;

•• ЗасилванеЗасилване капацитетакапацитета нана синдикатитесиндикатите заза
структуриранеструктуриране нана насокинасоки ии препоръкипрепоръки заза
ограничаванеограничаване нана атипичнитеатипичните формиформи нана
заетостзаетост;;

•• ПодкрепаПодкрепа заза разработванеторазработването ии изпълнениетоизпълнението
нана стратегическистратегически политикиполитики нана пазаритепазарите нана
трудатруда, , чииточиито ключовиключови целицели саса създаванетосъздаването нана
достойнидостойни работниработни местаместа ии подобряванеподобряване
качествотокачеството нана животживот;;

•• ПодкрепаПодкрепа кактокакто заза работницитеработниците, , такатака ии заза търсещитетърсещите
работаработа чрезчрез предоставянепредоставяне нана разбираемаразбираема ии достовернадостоверна
информацияинформация заза рисковетерисковете, , коитокоито крияткрият нестандартнитенестандартните
формиформи нана заетостзаетост;;
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ОчакваниОчаквани резултатирезултати

•• СъздаванеСъздаване нана стимулистимули ии изискванияизисквания къмкъм
работодателитеработодателите заза стремежстремеж къмкъм запазванезапазване
нана нестандартнонестандартно заетитезаетите ии наеманетонаемането имим нана
постояннипостоянни трудовитрудови договоридоговори;;

•• НасърчаванеНасърчаване обучениетообучението нана нестандартнонестандартно
заетитезаетите сс целцел помощпомощ ии подкрепаподкрепа заза
намираненамиране нана попо--добридобри работниработни местаместа;;

•• РазработванеРазработване нана „„рецептарецепта”” заза достоендостоен
трудтруд вв металнатаметалната индустрияиндустрия-- намираненамиране нана
пътекитепътеките къмкъм създаванетосъздаването нана повечеповече попо--
добридобри ии попо--сигурнисигурни работниработни местаместа, , ии
структуриранеструктуриране нана препоръкипрепоръки заза
усъвършенстванеусъвършенстване нана националнитенационалните социалнисоциални
политикиполитики ии активниактивни меркимерки нана пазаритепазарите нана
трудатруда..
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ЩоЩо ее тото НЕСИГУРНАНЕСИГУРНА
заетостзаетост...?...?

♦♦ липсвалипсва сигурностсигурност заза работнотоработното мястомясто илиили
тазитази сигурностсигурност ее малкамалка

♦♦ вв повечетоповечето случайслучай заплащанетозаплащането нана трудатруда
ее нискониско

♦♦ безбез достъпдостъп илиили силносилно ограниченограничен достъпдостъп
додо социалнасоциална защитазащита ии сигурностсигурност ((относноотносно
пенсионнопенсионно, , здравноздравно осигуряванеосигуряване ии
обезщетенияобезщетения вв случайслучай нана безработицабезработица))

♦♦ липсвалипсва контролконтрол върхувърху трудовиятрудовия процеспроцес
((липсалипса нана синдикатисиндикати, , липсалипса нана контролконтрол
върхувърху производственияпроизводствения процеспроцес, , условиятаусловията
ии заплащанетозаплащането нана трудатруда ))

♦♦ безбез достъпдостъп додо професионалнопрофесионално обучениеобучение
ии липсалипса нана възможностивъзможности заза кариернокариерно
развитиеразвитие
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ОтОт къдекъде сесе появипояви нестандартнатанестандартната
заетостзаетост илиили идеятаидеята заза гъвкавостгъвкавост нана
трудовитетрудовите отношенияотношения......

♦♦ понятиетопонятието ““флексикюритифлексикюрити”” ((flexicurityflexicurity) ) илиили
гъвкавагъвкава сигурностсигурност-- ЕвропейскиятЕвропейският отговоротговор нана
глобализациятаглобализацията

♦ ГъвкавосттаГъвкавостта трябватрябва дада сесе
разглеждаразглежда катокато синонимсиноним нана
способносттаспособността заза бързибързи ии правилниправилни
реакцииреакции, , адаптивностадаптивност ии пригодностпригодност
заза заетостзаетост, , коитокоито зависятзависят отот
способносттаспособността нана работницитеработниците ии
служителитеслужителите постояннопостоянно дада обновяватобновяват
умениятауменията сиси ии дада придобиватпридобиват новинови, , 
кактокакто ии отот комбиниранетокомбинирането нана
активнитеактивните политикиполитики нана пазарапазара нана
трудатруда, , обучениеобучениетото ии социалнасоциалнатата
подкрепаподкрепа заза максималномаксимално
облекчаванеоблекчаване преместванетопреместването отот едноедно
работноработно мястомясто нана другодруго►► ““гъвкавосттагъвкавостта”” ии ““сигурносттасигурността”” нене

могатмогат дада съществуватсъществуват вв условиятаусловията нана
алтернативносталтернативност
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БезсрочнитеБезсрочните трудовитрудови договоридоговори саса тезитези, , 
коитокоито сесе конкуриратконкурират сс атипичнитеатипичните
формиформи нана заетостзаетост......

ТоваТова означаваозначава, , чече ии ТЕТЕ
могатмогат дада ставатстават всевсе попо--
несигурнинесигурни подпод натисканатиска нана
нестандартнатанестандартната заетостзаетост......



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИ ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!
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