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Идеята за информиране, консултиране и участние на рабтниците  се поставя от 
европейското закнодателство и   европейските социални партньори  посредством 
повече от  15 директиви  които разглеждат  информирането и консултирането в 
някакъв общ или специфичен смисъл.

Директива 2002/ 14  е първата директива ,която установява общто изискване  за 
информиране и консултиране  на работниците и служителите  в предприятията –
изискване, което е основния  стълб на европейския модел на представителство на 
интересите на работниците. 

Други основни Директиви, които пряко касаят процеса на информиране и консулниране 
са: 

Директива 94/45 – Европейски работнически съвети

Директива  2001/86 – участие на работниците в Европейски дружество 

Директива  2003872 – Европейски кооператвно дружество

Директива 98/59  регламентираща правото на информиране и кнсултиране в случаи на  
масови уволнения

Директива  2001/23  правота на информиране и консултиране  в случай на 
преместване на предприятия.



Този проект ще даде възможност за по- задълбочено изследване на съществуващата  
законодателна рамка по „информиране , консултиране  и участие на работниците”  в 
металната индустрия в   България , Румъния , Унгария, Франция, Македония  и 
Сърбия.
Въпреки, че Директива 2002/14  е транспонирани в държавите членки,  и е в процес на 
транспониране в държавите кандидатки за членство,  има практически проблеми при 
нейното  прилагане.
Тези проблеми възникват предимно на национално ниво от  начина  на транспониране  
на Директивата    в националните законодателства от съществуващите   пропуски по 
общата формулировка на основни термини и незначителността на санкции по 
отношение на прилагането   на Директивата.
Директива 2002/ 14  предполага голяма степен за творчество и иновации  от страна на 
социалните партньори и държавите  при прилагането и също така голяма степен на 
толерантност  по отношение на съществуващите традиционни трудово- правни 
отношения и национален манталитет на  развитие на социалния диалог в страните от 
Европа. 
В този контекст проектът ще изследва недостатъците  при регулаторните механизми 
за прилагане на  Директива 2002/14  и ще направи  сравнителен анализ  на  степента, 
до която Директива 2002/14  е  транспонирана или е в процес на транспониране в 
различни страни по проекта.
Целта на проекта е да се разработи транснационално сътрудничество между 
социалните партньори в метална сектор за насърчаване на създаването на I & C 
структури на ниво предприятие.



Цели  на проекта

•Проучване на националното законодателство за транспониране   на 
директивите по I & C в  България, Румъния , БЮР Македония , Сърбия, 
Франция , Унгария , с  особено внимание към  съществуващи законови  
пропуски, несъответствия  и/или слабости; 

• Подобряване на капацитета на социалните партньори  от металния сектор в 
областта на информирането и консултирането;

•Оценка на въздействието на процеса по I & C при вземането на управленски 
решения, ангажираност на служителите, развитие на трудовите отношения и 
организационната ефективност на ниво предприятие.

• Сравнително изследване  и анализ на транспонирането и прилагането  на  
Директива 2002/14 / ЕО в страните - партньори  по проекта, с акцент върху 
новите държави-членки и страните-кандидатки;

•Проектиране на нов модел и системи за информиране и консултиране на 
фирмено равнище. 



Етапи на проекта
I. Подготовка :(19 декември – февруари 2017)

Стартираща среща – информационна брошура –плакат –
въпросници  

II.Изпълнение : Изследователски посещения
Румъния  (22-23 март 2017),),

Македония ( 25-26 май 2017), Сърбия ( 22-23 юни 2017 ), 
Унгария ( 10-12 юли 2017 )Франция (4-5 септември) , 

България ( 27-28 октомври 2017)

III. Популяризиране:(септември  – ноември 2017)
Бюлетин- Заключителна конференция (27-28 октомври 2017) -

Отчетност -Представяне на резултатите  от проекта. 



Изследователски посещения
Румъния  (22-23 март 2017)

Turbomecanica SA
Фабрика е създадена през 1975 г. като производител 
на турбореактивни двигатели, механични 
трансмисии за хеликоптери и техните компоненти. 
Мисията на компанията е да развива своите 
способности и да предоставя тези продукти на най-
високо технологично ниво Мотото на фирмата е  
Качество , стабилност , гъвкавост.
Компанията е частна на 100 %
работят със световно известни   фирми като  
Дженерал Елктрик, Ролс Ройс, Леонардо 
хеликоптрикс,  Канадски фирми
- Производство на части и компоненти за 
хеликоптери , ремонт . Първото предприятие в 
Румъния което въвежда система па управление на 
качеството.

Turbomecanica SA
е важна част от военно отбранителната 
промишленост на Румъния.
Има действащо КТД в предприятието – още от 
първата година на приватизация  , средната заплата 
е 650ЕUR
синдикалното представителство в предприятието е 

60 % 
през 90 г. работят 5000 човека  , в момента 460 служители , 
нискоквалифициран персонал 1%
7,5%  собственост  акционери от работниците 



Изследователски посещения
Румъния  (22-23 март 2017)



Изследователски посещения
Румъния  (22-23 март 2017)



Изследователски посещения
Румъния  (22-23 март 2017)



Изследователски посещения
Македония   (25-26 май 2017)

Makstil AD

Фирмата е важен производител на горещо валцовани 
метални плоскости  за Балканския регион, състоящ се от 
стоманодобивен завод  и завод за валцоване на ламарина
Фирма "Макстил" АД е създадена през 1997 г. при 
приватизацията и реконструкцията на бившите мини и 
железни и стоманолеярски предприятия  на  Скопие 
(основана през 1967 г.) като интегриран производител на 
плосковалцувани продукти като: горещо валцовани 
ламарини , горещо валцувани намотки, , поцинковани 
ленти и листове. 
През средата на 90-те години различните производствени 
единици бяха разделени на 10 независими организации по 
решение на правителството на Република Македония. 
Duferco Group  става основен акционер в производството 
на стоманени листове. Днес в предприятието работят 850 
човека. Няма действащо КТД В ПРЕДПРИЯТИЕТО , НО 
РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАВОДА И СИНДИКАЛНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЯВЯВАТ ДОБРО НИВО НА СОЦИАЛЕН 
ДИАЛОГ.



Изследователски посещения
Македония   (25-26 май 2017)



Изследователски посещения
Македония   (25-26 май 2017)



Изследователски посещения
Македония   (25-26 май 2017)



Изследователски посещения
Македония   (25-26 май 2017)



Изследователски посещения
Сърбия    (22-23 юни 2017)

GOŠA
Делегация от синдикалисти от България, Румъния и Унгария се 
присъединиха към работниците от завода на GOŠA в блокадата на 
международната железопътна линия Белград-Солун и пътя към 
завода, където работниците стачкуват в продължение на 100 дни.
Работниците в GOŠA и техните семейства бяха поставени в 
екстремна ситуация на бедност, изоставена от работодателя и 
пренебрегвана от правителството. Ние ще продължим да се 
борим, за да им осигурим справедливост
На 23 юни представители на Metalicy (България), FNS Solidaritatea
Metal и FSLI Metal (Румъния), VASAS (Унгария) и Industrijski
Sindikat Srbije и Автономен съюз на металурзите в Сърбия се 
присъединиха към пострадалите работници в рамките на 
едночасова блокада в завода Град Смедеревска паланка.
Работниците са стачкували в продължение на 100 дни, след като 
не получават заплата и обезщетения за 15 месеца. Работниците 
във фабриката са представени от три филиала на Индустриален 
глобален и индустриален Европейски съюз, Industrijski Sindikat
Srbije, Автономен съюз на металурзите на Сърбия и 
Промишления, енергиен и миньорски съюз - IER Nezavisnost, които 
всички предприемат действия.
Заводът на GOŠA произвежда трамваи и железопътни вагони. 
Това е един от най-важните промишлени заводи в бивша 
Югославия. През 2007 г. заводът беше приватизиран и продаден 
на словашка фирма, ŽOS.



Изследователски посещения
Сърбия    (22-23 юни 2017)

GOŠA
ЗОС е силно задлъжнял и дължи на работниците два милиона 
евро за 15 месеца неплатени заплати и неплатени вноски за 
пенсионни и здравноосигурителни фондове. Дружеството дължи 
още три милиона евро на сръбското правителство. Наскоро бе 
намерен купувач за проблемната компания и на 15 май беше 
подписана сделка, която включваше план за изплащане на 
работниците на дължимите суми.
Въпреки това, работниците не са били платени и компанията 
твърди, че сделката вече не е валидна.
Проблемът се влошава от факта, че поради продажбата 
работниците нямат ясен партньор за преговори. Когато има 
нужда да мотивира работната сила да изпълни поръчка, 
компанията понякога плаща малко количество, като например 100 
евро, на всеки няколко месеца. Това дава на работниците 
фалшива надежда, че нещата се решават. Ситуацията е отчаяна 
за работниците, като един работник се е обесил в завода, след 
като не е излязъл от ситуацията.
В началото на стачката генералните секретари на индустриалния 
глобален и индустриален Европейски съюз изпратиха съвместно 
писмо до ЖОС, като поискаха да плати това, което дължи.
Драган Матич, президент на Синдикален Профсъюз на Сърбия, 
заяви:
"Солидарната подкрепа на колегите от Унгария, Румъния и 
България интернационализира тази стачка, първият път, когато 
това се случи в Сърбия. Ще направим всичко възможно, за да 
намерим справедливо решение за работещите в ГОСС, но е 
необходимо държавните институции да се включат ".



Изследователски посещения
Сърбия    (22-23 юни 2017)

GOŠA
Синдикатите също държат сръбските държавни институции -
министерството на труда, министерството на икономиката и 
особено министерството на финансите - отговорни за 
толерирането на неплатените данъци от компанията за повече от 
година. Те смятат, че няма политическа воля за разрешаване на 
ситуацията, която за държава кандидатка за членство в ЕС е 
сериозна.
Генералният секретар на IndustriALL Kemal Özkan каза:
"Преди десет години ŽOS купи важна част от индустриалното 
наследство на Сърбия в приватизационна сделка. Компанията се 
провали и изостави работната си сила, която се намира в отчаяна 
ситуация.
"Отговорността на ЖОС, новите собственици, както и на 
правителството на Сърбия е да намерят справедливо решение за 
работниците от железопътната фабрика на GOŠA. Заплатата им 
трябва да бъде платена и бъдещето им обезпечено.
Международното движение ще продължи да застава пред 
работниците. "
Генералният секретар на IndustriAll Europe Luc Triangle заяви:
"Когато нашите филиали се присъединиха към работниците на 
ГОСС в блокиране на железопътната линия, те отразяват 
солидарността на членовете на синдикатите в Европа.
"Работещите в GOŠA и техните семейства бяха поставени в 
екстремна ситуация на бедност, изоставена от работодателя и 
игнорирана от правителството. Ще продължим да се борим, за да 
им осигурим справедливост. "
Работниците в ГОСС обещаха блокада на железопътната линия 
за няколко часа всеки ден.



Изследователски посещения
Сърбия    (22-23 юни 2017)
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GOŠA
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GOŠA



2007г.-2008г. 
VS/2007/0590

2009г.-2010 г.
VS/2009/0484

2012г.-2013г.
VS/2012/0478

2016-2017
VS/2016/0428



2007г.-2008г. 

VS/2007/0590

Споделяне на информация ,стимулиране , разпространение и обмяна 
на добри практики,  целящи подобряване на процеса по информиране и 
консултиране между социалните партньори в металния сектор на 
България, Македония ,Португалия и Германия

В проект  VS/2017/0590  изпълнен само година по-късно след транспониране на 
Директива 2002/14  в българското национално законодателство  имахме за цел 
да  изясним на теория и да осмислим целите  на самия процес по информиране 
и консултиране , както и механизмите за неговата реализация  и да сравним 
различните лица на този процес в новите страни членки и старите страни членки.



VS/2007/0590
Традиционно през годините процесът на информиране и консултиране в 
българските предприятия се осъществявше между работодателя и 
синдикалните организации на работниците и служителите. 
През 2006г. правна регламентация получи една нова фигура –
представители на работниците и служителите, които да осъществяват 
информирането и консултирането.
Тази нова реалност  във вътрешно фирмените отношения и в частност в 
предприятията от сектор Металургия, поставя  нови  предизвикателства  и 
отговорности, свързани с процеса  на информиране и консултиране  на 
работниците и служителите.
Задачата на проектния екип беше, в рамките на изпълнение на дейностите 
по проекта,  да предостави достатъчна , навременна  и разбираема 
информация  към преките ползватели на процеса на информиране и 
консултиране . 



Изводи 

За да бъдат преодолени негативните  реакции  към процеса  трябва да 
бъдат правилно разбрани същността и духа на Директивата – правото на 
информиране и консултиране е право на всички работници и служители.

Необходими са още много мерки , които да представят цялостна визия за 
възможностите които дава приложението на системата  за информиране и 
консултиране- за разширяване на социалния диалог с работодателя по още 
един канал, възможност за получаване на по- всеобхватна информация, 
която да послужи за колективно договаряне и възможност за влияние върху 
решенията  на работодателя по  въпроси , предмет на консултациите, 
предвидени в законодателството по приложението на Директива 
14/2002/ЕО.



Стъпили  върху наученото  в резултат на изпълнение на проекта ние 
разработихме проект VS /2010/0139, в като направихме анализ на това до 
къде сме стигнали в практическото приложение на процеса по информиране 
и консултиране и участие на ратниците и служителите  в металния сектор  и 
представихме нашия опит на колегите от Македония и Турция, за които 
страни предстоеше  транспониране на Директива 2002/14  и на дневен 
предстоеше въпроса за намирането най- вярно решение  за избор на 
конкретен модел  за нейното прилагане в специфичните национални условия.
Наша цел също така беше да  с този проект всеки един от работника до 
мениджмънта на предприятието да намери своето място  и да осмисли 
своите отговорности  в процеса на информиране и консултиране , за да може 
този процес де не инцидентен, а да се превърне в постоянна практика.

2009г.-2010 г.

VS/2009/0484

От идеята за информиране и консултиране към 
успешния процес  за  информация и консултация на работниците 

и служителите на практиката.



Стратегическият избор на синдикати, работници и 
мениджмънт за реализиране на Директивата (14/2002) по 
информиране и консултиране  в металната индустрия

2012г.-2013г.

VS/2012/0478



- Стратегическият  избор на синдикатите, работниците и мениджмънт  от 
металната индустрия в България и Румъния при създаване на условия  за  
реално и ефективно прилагане на процеса по  информиране и консултиране;

- Основните  характеристики и практически дейности , които могат да  
гарантират ефективността на прилагане и действие на   Директивата  по 
информиране  и консултиране на  национално и секторно ниво;

- Въздействие на процеса по  информиране и консултиране върху 
социалния климат, вътрешно фирмените отношения и  ангажираността на 
работниците  и  служителите при  вземане на решения за икономическото 
развитие на фирмата.  Въздействие на Директива 14/2002 върху  развитието 
на националното  трудово законодателство в  България и Румъния , където  
представителството на  работниците и служителите във фирмите   се 
осъществява изключително, чрез синдикатите. 

Работниците: 

“.......Защото просто е неприемливо  
да  чуем  по медиите за първи път, 
че сме  загубили  работните си 
места.”

Синдикатите:

„.......В практиката на прилагане на Директива 14/2002  
има много примери, които показват, че чрез "ранно 
предупреждение”  и предприемането на  превантивни 
действия се постига разбиране и приемане на 
промяната от страна на работниците и 
служителите и    се запазва социалния мир в 
предприятието”.

Мениджмънта:

„.......С привличане на работниците и
служителите в ранните етапи на
процеса на предстояща промяна в
организацията на работа и/ или
икономическо преструктуриране на
фирмата или сектора ,
работниците имат възможност да
се подготвят за промяната”



„Наръчник за масовите уволнения в металната индустрия-
твоето право да бъдеш информиран и консултиран

Фокусът на проекта беше поставен върху Директивите за 
информиране и консултиране и 

по-специално Директива 98/59 / ЕО (относно Информиране , 
консултиране в случаите на процедури за колективни 

уволнения ), както и върху специфичния начин на  нейното 
транспониране в националните законодателства на 
Франция,България, Румъния,Македония и Сърбия

2015г.-2016г.
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С 
ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 98/59

•Във фирмите, където няма синдикати се заобикаля законодателството 
по отношение на информирането и консултирането.
•Съществува възможност за заобикаляне на процедурата за масови 
уволнения, свързана с определението за масови уволнения и  броя 
работници.
•Проблем със срочните договори и принуждаването на работниците да 
подписват такива, при което няма процедура за масово уволнение.
•Нарушен социален диалог със работодателите и държавата , по 
причини на законодателството – липсата на колективни споразумения, 
пренебрегване на информирането и консултирането , както и 
становищата на синдикатите до държавните институции.
•Дилемата запазване на работното място или обезщетение и 
«доброволно напускане» 
•Проблеми на националните агенции по заетостта да осигурят работа 
за освободените и да предложат алтернативи.
•Липсата на точен отчет в държавните институции за работниците, 
които са загубили работата си и  са се възползвали от социалните 
програми при доброволно напускане.



-конкретни заключения относно  ЕФЕКТИВНОСТТА на 
модела  приет като  национално транспониране  на 
Директивата в законодателството на страните партньори 
по проекта, 

-Изследване на правните пропуски, несъответствия , 
слабите страни  и НЕДОСТАТЪЦИ

- представяне  на модели на  споразумения за I & C на 
ниво компания и разпространение на ДОБРИ ПРАКТИКИ

- ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, в отговори на въпроса за 
качеството на представителството на работниците  и 
служителите от металния сектор




