
                                                                                                 

                                                                    
                                                                                      
    Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС 

 
 

 
Заключителна Конференция 

 
Проект: “Към достоен труд в металната индустрия- какво е 

необходимо да се направи? Насърчаване на транснационалното 
сътрудничество за борба с нестандартната заетост” 

 
24 – 25 октомври 2012г. 

София, България 
Хотел „Централ Форум” 

 
ПРОГРАМА 

 
 

Вторник, 23 октомври 2012г. 
 
 

 
Пристигане на участниците 

 
                 20.00 

 
Вечеря в хотела 

 
Сряда, 24 октомври 2012г. 

Модератор: инж. Васил Яначков, Председател СФ „Металици” 
09.30- 10.00 Откриване и приветствия: 

 
• инж. Васил Яначков, Председател СФ „Металици”, 

Ръководител на проекта 
• Пламен Димитров, КНСБ Президент 

 
10.00 – 11.00 Преглед на реализираните проектни дейности и оценка на 

постигнатите резултати. Представяне на картина какво е 
нестандартна заетост, какви са нейните реални и социални 
измерения, и човешко лице (последствията за работниците и 
техните семейства): резултати от изследването и 
дискусионните форуми, осъществени в рамките на проекта. 
 

• Диана Петрова- СФ „Металици” 
 
Въпроси, Дискусия 

11.00 - 11.30 Кафе пауза 
Модератор: инж. Васил Яначков, Председател СФ „Металици” 

11.30-13.00 
 

Атипичната заетост в България: ситуация на пазара на труда, 
видове, законодателство, разлики между нормална и атипична 
заетост, предизвикателства (работни заплати, условия на 
труд, колективно договаряне). Гледната точка на 
работодателите. Предложения за промени и усъвършенстване 
на националното законодателство за осигуряване и 
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гарантиране на повече социална сигурност за нестандартно 
наетите. 
 

• СФ „Металици” 
• Българска асоциация на металургичната индустрия 

(БАМИ) 
 
Въпроси, Дискусия 

13.00 – 14.30 Обяд 
Модератор: Политими Паунова, Изпълнителен директор на БАМИ 

14.30 - 16.00 
 

Оценка на изпълнението на проекта и постигнатите резултати 
от партньорите по проекта. Предложения за промени и 
усъвършенстване на националните законодателства за 
осигуряване и гарантиране на повече социална сигурност за 
нестандартно наетите. 
  

• PRO-GE (Австрия) 
• Federación de Industria de CCOO (Испания) 
• Hungarian Metalworkers' Federation VASAS (Унгария) 
 

16.00- 16.30  Кафе пауза 
Модератор: Политими Паунова, Изпълнителен директор на БАМИ 

 
16.30 – 17.30 

Продължение 
Оценка на изпълнението на проекта и постигнатите резултати 
от партньорите по проекта. Предложения за промени и 
усъвършенстване на националните законодателства за 
осигуряване и гарантиране на повече социална сигурност за 
нестандартно наетите. 
  

• PRO-GE (Австрия) 
• Federación de Industria de CCOO (Испания) 
• Hungarian Metalworkers' Federation VASAS (Унгария) 

 
Въпроси, Дискусия 

19.30 Вечеря в хотела 
Четвъртък, 25 октомври 2012г. 

Модератор: Евгени Янев, Правен експерт СФ „Металици” 
09.30- 11.00 Дискусионен панел: 

Към достойни работни места в металната индустрия- какво е 
необходимо да се направи? Отговорът на 
синдикатите и реакцията на 
работодателите. Визия за „гъвкава 
сигурност” в металната индустрия. 

 
• TU “Metalicy” (България) 
• BAMI (България) 
• PRO-GE (Австрия) 
• Federación de Industria de CCOO (Испания) 
• Hungarian Metalworkers' Federation VASAS (Унгария) 

11.00 – 11.30 Кафе пауза 
Модератор: инж. Васил Яначков, Председател СФ „Металици” 

 
11.30 – 12.30 
 

 
Заключения и закриване 
 

12.30 – 14.00 Обяд 
 

Отпътуване на участниците 
 


