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““ПЪТНАПЪТНА КАРТАКАРТА”” НАНА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТОПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО ВВ МЕТАЛНИЯМЕТАЛНИЯ СЕКТОРСЕКТОР..

УправлениеУправление нана преструктуриранетопреструктурирането,, чрезчрез активноактивно включваневключване нана социалнитесоциалните
партньорипартньори , , разпространениеразпространение нана добридобри практикипрактики,,споделянесподеляне нана опитопит ии

иновациииновации..



ВидовеВидове преструктуриранепреструктуриране

••ПреместванеПреместване

•• ИзнасянеИзнасяне / / делокализацияделокализация, , аутсорсингаутсорсинг

••НесъстоятелностНесъстоятелност / / БанкрутБанкрут

••СливанеСливане

••ПридобиванеПридобиване

••ВътрешноВътрешно преструктуриранепреструктуриране

••РазширяванеРазширяване нана бизнесабизнеса



ДВЕТЕДВЕТЕ ЛИЦАЛИЦА НАНА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТОПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО
КатоКато цялоцяло смесме попо-- склоннисклонни дада
възприемамевъзприемаме преструктуриранетопреструктурирането
катокато процеспроцес, , койтокойто имаима заза целцел дада
излекуваизлекува, , реорганизирареорганизира ии дада направинаправи
бизнесабизнеса попо--гъвкавагъвкава ии адаптивнаадаптивна къмкъм
новитеновите условияусловия нана глобалнатаглобалната
икономикаикономика

ВВ последнитепоследните годинигодини смесме свидетелисвидетели нана редицаредица случаислучаи
ии примерипримери заза лошолошо управлениеуправление нана тозитози процеспроцес, , коетокоето
доведедоведе додо многомного негативнинегативни последиципоследици заза всичкивсички
заинтересованизаинтересовани странистрани -- работнициработници, , синдикалнисиндикални
организацииорганизации / / представителипредставители нана работницитеработниците ии
служителитеслужителите вв предприятияпредприятия ии компаниитекомпаниите , , катокато
цялоцяло..

ВВ отрицателнатаотрицателната сиси светлинасветлина ,,лошолошо управлениеуправление ии нене разбиранеразбиране нана процесапроцеса нана преструктуриранепреструктуриране , , 
тойтой доводидоводи додо ощеоще едноедно явлениеявление нана глобализиращатаглобализиращата сесе икономикаикономика -- несигурнанесигурна работаработа ии
достигнадостигна ии ощеоще попо далечедалече –– доведедоведе додо голямголям бройброй работнициработници ,,коитокоито изпадатизпадат/ / отпадатотпадат отот пазарапазара
нана трудатруда заза дългодълго времевреме -- тт..нн трайнотрайно безработнибезработни..

••КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТКОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

••ГЪВКАВОСТГЪВКАВОСТ

••НАМИРАНЕНАМИРАНЕ НАНА НОВИНОВИ ПАЗАРИПАЗАРИ

••ВЪВЕЖДАНЕВЪВЕЖДАНЕ НАНА НОВИНОВИ ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

••СЪЗДАВАНЕСЪЗДАВАНЕ НАНА КРЕАТИВНИКРЕАТИВНИ УСЛОВИЯУСЛОВИЯ
НАНА ТРУДТРУД

••ИЗГРАЖДАНЕИЗГРАЖДАНЕ НАНА ФИРМЕНАФИРМЕНА КУЛТУРАКУЛТУРА

••ВЪВЕЖДАНЕВЪВЕЖДАНЕ НАНА ГЪВКАВИГЪВКАВИ ФОРМИФОРМИ НАНА
ЗАЕТОСТЗАЕТОСТ

••ИНВЕСТИРАНЕИНВЕСТИРАНЕ ВВ ЧОВЕШКИЯЧОВЕШКИЯ РЕСУРСРЕСУРС

••НАМАЛЯВАНЕНАМАЛЯВАНЕ НАНА РАЗХОДИТЕРАЗХОДИТЕ ЗАЗА
РАБОТНИЦИТЕРАБОТНИЦИТЕ

••ПОПО-- ГОЛЕМИГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИПЕЧАЛБИ ЗАЗА РАБОТОДАТЕЛЯРАБОТОДАТЕЛЯ

•• ИЗПОЛЗВАНЕИЗПОЛЗВАНЕ НАНА ЕВТИНАЕВТИНА РАБОТНАРАБОТНА РЪКАРЪКА

••ИЗПОЛЗВАНЕИЗПОЛЗВАНЕ НАНА ДЕТСКИДЕТСКИ ТРУДТРУД

••ПРЕНЕБРЕГВАНЕПРЕНЕБРЕГВАНЕ НАНА БЕЗОПАСНОСТТАБЕЗОПАСНОСТТА НАНА
РАБОТНОТОРАБОТНОТО МЯСТОМЯСТО

••НЕЗДРАВОСЛОВНАНЕЗДРАВОСЛОВНА ИИ СТРЕСОВАСТРЕСОВА РАБОТНАРАБОТНА
СРЕДАСРЕДА

••НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИНЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ТРУДОВИТРУДОВИ
ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ

••ТЕКУЧЕСТВОТЕКУЧЕСТВО НАНА ПЕРСОНАЛПЕРСОНАЛ



ПървиПърви периодпериод 19901990--1999 1999 гг..

ПромянатаПромяната - преход към пазарна
икономика и промяна, която засегна
изцяло съществуващата
политическа, икономическа и
социална система. Това доведе до
мащабни икономически реформи
(приватизация , преструктуриране), 
последвани от фундаментална
промяна на икономиката и
структурите на заетост. Дългият
период на икономически , 
политически и социално културни
промени , както и трайните ефекти
върху върху пазара на труда и
благосъстоянието на работниците ( 
загуба на работни места, загуба на
източниците на доходи )- доведе до
негативно възприемане на
преструктурирането. 

КЛЮЧОВИКЛЮЧОВИ ФАЗИФАЗИ НАНА
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТОПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НАНА
ИКОНОМИКАТАИКОНОМИКАТА ((ВВ НОВИТЕНОВИТЕ
СТРАНИСТРАНИ ЧЛЕНКИЧЛЕНКИ НАНА ЕСЕС))

ВториВтори периодпериод 20002000--20072007

ПредизвикателствоПредизвикателство - Икономиката
бележи ръст .

- Години на подготовка за
присъединяване към ЕС. 

-Дейности по транспониране на
достиженията на правото на
Общността,( особено в областта на
създаване на управленски капацитет и
функционалност на пазара на труда;) 
това доведе до отварянето на нови
работни места и подобряване на
възприятието, касаещо икономическото
преструктуриране.

ТретиТрети периодпериод 20082008--20102010

ИкономичскаИкономичска кризакриза -
Чувството за несигурност
за работното място и
доходите се завръща, 
завръща се и негативното
отношение към процеса на
преструктуриране -( в
годините на финансова
(икономичаски криза ) –
преструктурирането стана
синоним на загуба на
работнато място.) 



НационаленНационален контекстконтекст -- БългарияБългария

Характерно за металния сектор, и особено за бранш металургия, 
където собствеността е 100% частна е, че в повечето случаи
новите собственици придобиват, чрез приватизация цели
предприятия, заедно с обслужващите звена.

Така в края на 90-те години, процесите на аутсорсинг ,чрез
създаване на дъщерни дружества, а също, и чрез прехвърляне или
отдаване под наем на активи и дейности на трети страни
започнаха. 

В същото време се развива и постоянен процес на модернизация на
технологичното оборудване, който е свързан със стремежа на
компаниите за развитие на конкурентноспособността им , както и
за постигане на екологичните изисквания, съпътстващи процеса на
присъединяване на България към Европейския съюз. 

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТОПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НАНА МЕТАРЛНАТАМЕТАРЛНАТА ИНДУСТРИЯИНДУСТРИЯ ВВ
НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТКОНТЕКСТ НАНА 6 6 СТРАНИСТРАНИ (4 (4 НОВИНОВИ ЧЛЕНКИЧЛЕНКИ НАНА ЕСЕС
ии 2 2 КАНДИДАТКИКАНДИДАТКИ ЗАЗА ЧЛЕНСТВОЧЛЕНСТВО))



НационаленНационален контекстконтекст –– БългарияБългария

Този динамичен процес , естествено се отрази сериозно на заетостта, условията на
труд и доходите на по-голямата част от работниците и служителите . За
съжаление, социалната цена на прехода беше изключително висока ! 
-Масови уволнения, в повечето случаи без плащане на компенсации;
- ескалацията на нарушенията по отношение на неспазването на трудовото
законодателство, намаляване и / или неплащане на заплати, влошаване на
условията на труд;
-Затварянето на цели предприятия или отделни производства, както и формиране
на трайна безработица в цели региони , стартира процеса на миграция към
големите градове и в чужбина;

“.......НеНе достатъчнотодостатъчното оценяванеоценяване нана ситуациятаситуацията доведедоведе ии додо отрицателенотрицателен
ефектефект върхувърху стабилносттастабилността нана социалносоциално--осигурителнатаосигурителната системасистема, , 
развитиеторазвитието нана пазарапазара нана трудатруда, , демографскатадемографската картинакартина вв странатастраната ии
стандартастандарта нана животживот..

ПроцеситеПроцесите нана развитиеразвитие нана пазарнатапазарната икономикаикономика, , потокпоток нана чуждестранничуждестранни
инвестицииинвестиции, , технологичнотехнологично обновлениеобновление, , хармонизиранетохармонизирането нана трудовототрудовото ии
екологичноекологично законодателствозаконодателство сс европейскитеевропейските директивидирективи ии стандартистандарти въввъв
връзкавръзка сс членствоточленството вв ЕСЕС нене можехаможеха дада заличатзаличат чувствоточувството нана обикновенобикновен
работникработник ,,чече тойтой ее измамениизмамени, , униженунижен ии чече работатаработата муму ее нискониско платенаплатена.”



НационаленНационален контекстконтекст -- РумънияРумъния

За последните две десетилетия, Румъния премина през фаза на
преструктуриране, на фона на разпадането на големи промишлени обекти, 
съкращения на огромен брой на работниците, елиминиране на търсенето на
румънски продукти, които вече не отговарят на философията на новия етап на
икономическо развитие.
Икономическия преход означава цялостна промяна на една система от ценности, 
в която най-висока цена плащат работещите от производствената и добивната
промишленост –работещите от мините ,металургията , енергетиката .  
““..............ВизиятаВизията нана събитиятасъбитията ее заза идванетоидването нана нованова системасистема отот ценностиценности
, , къдетокъдето топтоп приходитеприходите отиватотиват заза финансовифинансови брокериброкери, , агентиагенти попо
недвижиминедвижими имотиимоти, , застрахователизастрахователи ии отот частичасти заза секторасектора нана услугитеуслугите. . 
““



НационаленНационален контекстконтекст -- УнгарияУнгария

Унгария изпадна в дълбока рецесия в първите години на прехода от държавно-
социалистическата система на страната към въвеждане на механизмите на
пазарната икономика. През този преходен период на рецесия между 1990 и 1994 г., 
Унгария загуби почти един милион работни места - еквивалента на почти една
четвърт от всички работни места.
В Унгария, на практика не се провежда през този период публична дискусия или
форум на социалния диалог за решаването на проблема за структурни промени и
как старната да се подготвят за тях. Липсата на адекватно прогнозиране и
планиране на икономическите промени, до известна степен се корени в
икономическата идеология на смяна на режима. По същество, икономическата
политика през 1990-те години се основава на вярата във всемогъществото на
пазара, включително и за постепенното преустановяване на функцията на
държавата като агент на икономическото развитие.
Главните движещи сили за излизане от тази ситуация се оказват интензивното
преструктуриране в производствени сектори, в това число бързата и далновидна
приватизация, както и притока на преки чуждестранни инвестиции.



НационаленНационален контекстконтекст -- УнгарияУнгария

Унгария се присъедини към ЕС през май 2004 г.,  и страната трябваше да
транспонират всички регламенти на ЕС като цяло.  Този факт основно повлия
на правния контекст на преструктуриране на компанията. Нормативната уредба
по процедурите за информация и консултации, колективните уволнения и
прехвърлянето на предприятия, са в съответствие със съответните директиви
на ЕС.
Ролята на синдикатите в колективното договаряне се запазва, и се създават
работнически съвети. 
““..............КомпаниитеКомпаниите използватизползват многомного тесентесен кръгкръг отот антианти--кризисникризисни
меркимерки: : сс целцел дада сесе спестятспестят разходиразходи-- намаляваненамаляване нана разходитеразходите
((включителновключително заплатазаплата)   )   ии съкращениясъкращения .  .  СъщоСъщо такатака компаниитекомпаниите нене
успяватуспяват дада прогнозиратпрогнозират кризатакризата ии дада планиратпланират адекватниадекватни
антикризистниантикризистни меркимерки ии какъвтокакъвто ии дада ее видвид стратегиястратегия заза управлениеуправление нана
преструктуриранетопреструктурирането . . ОтОт гледнагледна точкаточка нана огледоглед нана
преструктуриранетопреструктурирането -- работническитеработническите съветисъвети ии синдикатитесиндикатите няматнямат
праваправа заза информацияинформация ии консултацииконсултации попо отношениеотношение нана икономическитеикономическите
въпросивъпроси, , засягащизасягащи интереситеинтересите нана работницитеработниците””



НационаленНационален контекстконтекст -- ПолшаПолша

В началото на 1990-те, когато приватизацията е основната движеща сила за
процесите на преструктуриране, управлението на преструктурирането се
идентифициран с масови уволнения - преобладаващия инструмент за справяне
с социалните последици са представянето на пакет от компенсации за
загубилите работа.   Поляците започват да възприемат преструктурирането не
само като знак за “заболяване" на едно предприятие, но и като проява на
неговото развитие и напредък. В резултат на това националните и регионални
инструментите, използвани за смекчаване на негативизма от процеса на
преструктуриране на секторно , национално или ниво предприятие се разват и
обогатяват. “.....ВсеВсе ощеоще имаима нужданужда заза попо--добродобро признаванепризнаване ии попо--добърдобър
диалогдиалог междумежду различнитеразличните заинтересованизаинтересовани странистрани нана процесапроцеса нана
преструктуриранепреструктуриране: : публичнатапубличната администрацияадминистрация, , представителипредставители нана
работодателитеработодателите ии служителитеслужителите, , регионалнирегионални властивласти, , 
неправителственинеправителствени организацииорганизации, , активниактивни вв пазарапазара нана трудатруда, , свързанисвързани сс
полетаполета ии външнивъншни консултантиконсултанти. . ВВ моментамомента тозитози многостраненмногостранен диалогдиалог
ии съвместнисъвместни инициативиинициативи саса изключителноизключително редкиредки””



НационаленНационален контекстконтекст -- МакедонияМакедония

Процесите на преструктуриране в Македония е свързани с масови уволнения. Много
хора загубват работата си. 
“......... Държавни предприятия за един период от време са под шапката на
различни министри, теоретично добре подготвени, водени от чужди инструкции, 
но без един ден практическа работа в предприятията.”

Етапи на преструктуриране на предприятия в металургичния сектор в Македония в
периода 1990-2000 г.:
Първи етап - преход от държавна към частна собственост
Втори етап - раздробяване на компаниите.
Трети етап - приватизация и често пъти унищожаване на предприятията.
В резултат - социалните последици са огромни. Социалните измерения на
преструктурирането, не са взети под внимание. Има стотици случаи на
преструктуриране, без всякаква информация за работниците и каквато и да е
прозрачност за бъдещето на компанията.
През миналата година (2010)под натиска на синдикатите, работодателите предпреха
целенасочени мерки за подобряване на условията на труд и модернизация на
предприятията , подобряване на микроклимата, въвеждане на мерки за
предотвратяване на трудови злополуки и охрана на труда и др.



ВЛИЯНИЕВЛИЯНИЕ НАНА ФИНАСОВАТАФИНАСОВАТА КРИЗАКРИЗА ВЪРХУВЪРХУ
ПРОЦЕСАПРОЦЕСА НАНА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

65% 65% вътрешновътрешно преструктуриранепреструктуриране

15% 15% банкрутбанкрут

100%  100%  загубазагуба нана работнитеработните местаместа

Според доклад на Европейката Комисия във връзка с ефектите от
преструктурирането - за период от 5 години - 2002-2007    процесите на
престуктуриране в различни сектори са указали влияние върху над

3 3 милионамилиона работниработни местаместа вв ЕвропаЕвропа.

ПрезПрез последнитепоследните годинигодини преструктуриранетопреструктурирането
ее постояннапостоянна характеристикахарактеристика нана икономикатаикономиката ии
обикновенообикновено сесе появявапоявява въввъв всичкивсички странистрани отот
ЕСЕС катокато частчаст отот процесапроцеса нана глобализацияглобализация ии
непосредственанепосредствена последицапоследица отот настоящатанастоящата
((финансовафинансова ))икономическатаикономическата кризакриза



100100%  %  загубазагуба нана работнитеработните местаместа

ПазарПазар нана
трудатруда

СоциалниСоциални
меркимерки

ЗаконодателствоЗаконодателство

РаботодателиРаботодатели СиндикатиСиндикати РаботещитеРаботещите ДържаватаДържавата



ПРЕСТРУКТУРИРАНЕПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

ПРЕДИПРЕДИ ПОПО ВРЕМЕВРЕМЕ СЛЕДСЛЕД

ВМЕСТОВМЕСТО ????????????



РаботодателитеРаботодателите саса вв центърацентъра нана процесапроцеса нана преструктуриранепреструктуриране ––
очакваниятаочакванията саса,  ,  тете дада могатмогат дада предприематпредприемат такиватакива дейстиядейстия ии дада иматимат
подготовкатаподготовката дада използватизползват такиватакива инструментиинструменти , , коитокоито дада проведатпроведат
преструктуриранетопреструктурирането попо икономическиикономически ефективенефективен ии социалносоциално отговоренотговорен
начинначин.

ИмаИма найнай--малкомалко четиричетири важниважни стъпкистъпки вв управлениетоуправлението нана преструктуриранетопреструктурирането:

1.Изграждане на вътрешен консенсус, въз основа на ясна бизнес обосновка и
представяне на нуждата от промяната както, чрез изчерпателна информация на ранен
етап , така и чрез консултиране с работници и служители/ представители на
работниците и служителите и синдикатите по предстоящите мерки. 
2. Използване на всички възможни варианти, преди да се планират съкращения
(поетапно въвеждане на планираните мерки
проучване на алтернативни решения, намаляване на интензивността на труда и
намаляване на работното време); 
3. Предоставяне на персонална подкрепа за служителите, чиито
съкращения не могат да бъдат избегнати (обучение и преквалификация, 
преназначаване, помощ при търсене на работа, консултации т.н.); 
4.  Привличане в процеса и на външни участници (регионални власти, университети, 
центрове за обучение) 



ПредставителитеПредставителите нана работницитеработниците ии служителитеслужителите / / синдикатитесиндикатите саса важниважни
партньорипартньори заза управлениетоуправлението нана преструктуриранетопреструктурирането .

Тяхното пълноценното участие трябва да доведе до по-плавен процеса на
адаптиране към промяната и преструктурирането и е важно по време на целия процес
. Капацитета на социалните партньори да се намесят на всички нива чрез социалния
диалог и колективните договаряне ги поставя в особено положение по отношение на
координиране на действията за развиване
на социални инструменти за предвиждане и управление на преструктурирането .

Тяхната роля е в създаване на стратегически дългосрочен мониторинг и
непрекъснато “картографиране” на работните места ,нуждите на фирмите от
работници със специфични за сектора или региона умения
Проектиране и изпълнение на многогодишни планове за работнте места - ----
Проектиране и изпълнение на мерки, насочени към отделни служители; 
Проектиране и изпълнение на мерки за насърчаване на вътрешната и външната
мобилност. 



ПредставителитеПредставителите нана работницитеработниците ии служителитеслужителите / / синдикатитесиндикатите

Представителите на работниците и служителите/ синдикатите играят
решаваща роля в четири основни стъпки в преструктурирането
чрез изграждане на консенсус и запазване на социалния мир в
предприятието , на регионално и национално нива, като се проучат всички
възможни варианти преди съкращаване на работници –

КонкретноКонкретно товатова означаваозначава, , чече представителитепредставителите нана работницитеработниците ии
служителитеслужителите//синдикатитесиндикатите , , трябватрябва ::

- Да провеждат непрекъснато консултации с мениджмънта и да предоставят
вярна и навременна информация до всички работници и служители
- Да се споразумеят за специфични процедури за справяне с конкретни
ситуации на преструктуриране; 
- Да участват пълноценно в дискусиите с ръководството за възможните
алтернативи в случаи на уволнения;  
- Да обменят опит и идеи, чрез работа в мрежа с местните и международни
синдикати и представители на работнически съвети . 



РАБОТНИЦИТЕРАБОТНИЦИТЕ

-- ДаДа подържатподържат попо--тесентесен контактконтакт сс технитехни представителипредставители нана всичкивсички ниванива –
групи по информиране и консултиране , синдикати , европейски работнически
съвети. 

- Да упражняват правото си на образование и обучение

- Да участва във всички инициативи, организирани от регионалните органи за
насърчаване на заетостта

- Да търси информация за стратегията на компанията и развитието на пазара на
труда; информация за развитието на компанията
и плановете за преструктуриране

- Да проучат възможните действия, за да се избегне да бъдат съкратени:  да са
активни при разработване на индивидуални планове за намиране на работа; да
бъдат отворени към мобилност в рамките на / между фирми,  -да поискат
подготовка, обучение за кандидатстване за работа, кариерно консултиране и
специфично обучение в съответствие с предложения за работа и т.н.; 



ДържаватаДържавата -РегионалниРегионални властивласти

Представители на регионалните власти играят важна роля в координирането на
работата на заинтересованите страни и насърчаване на регионалното развитие и
икономическото и социалното преобразуване . 

-създаване на регионални обсерватории за наблюдение
върху икономическите промени, заетостта и уменията на работната сила , събиране на
данни за планирани преструктурирания на регионално ниво и секторно ниво , 
установяване на редовни отношения за работа с агенции за развитие , синдикатите, 
мениджмънта на фирмите в региона. 
- Създаване на работещ план за заетостта и насърчаване на регионалното развитие.

- Подкрепа на съкратените служители, чрез мерки за обучение (създаване на портали
за професионално ориентиране и обучение, създаване на карта на потребностите от
работни места в региона. 

-Добре развита социална икономика (подкрепа за малките и средни предприятия в
региона поощтряване създаването на социални предприятия, кооперации на
служители.



ДържаватаДържавата -НационалниНационални властивласти

НационалнитеНационалните властивласти иматимат ключоваключова роляроля вв предвижданетопредвиждането нана променитепромените ии управлениеуправление
нана преструктуриранепреструктуриране
ТеТе оформятоформят приложимотоприложимото законодателствозаконодателство,  ,  ии управляватуправляват значителнизначителни финансовифинансови
ресурсиресурси, , коитокоито могатмогат дада бъдатбъдат разпределениразпределени заза осъществяванеосъществяване нана жизненоважнижизненоважни
икономическиикономически ии социалнисоциални меркимерки вв процесапроцеса нана преструктуриранепреструктуриране. . 

Те могат да подържат база данни за уволнения на национално, регионално и секторно
ниво,  да изготвят мониторинг на последиците от преструктурирането на отрасли и в
региони, да предлагат възможни варианти, преди съкращенията с цел насърчаване на
съживяването на региони, които могат да бъдат силно засегнати от преструктурирането, 
наблюдение на социалните планове, активиране на службите по заетостта,прилагане на
адекватни социални пакети за съкратените работници. 



НационалнитеНационалните правителстваправителства нана държавитедържавите членкичленки нана ЕСЕС предприехапредприеха меркимерки заза
дада смекчатсмекчат човешкатачовешката ценацена нана кризатакризата, , катокато сесе фокусирахафокусираха върхувърху четиричетири
основниосновни типатипа приоритетиприоритети::

1. мерки, насочени към поддържане на съществуващите работни места

2. мерки за осигуряване на бързо (повторно) интегриране на пазара на труда

3. мерки за подкрепа на най-уязвимите групи от населението

4. мерки за укрепване на социалната защита и инвестиции в социалната и
здравната инфраструктура

5. привличане на все по- голям брой участници за изграждане на социална
икономика



••ПРОДЪЛЖАВАЩИПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ СЛЕДСЛЕД
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТОПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

••ОценкаОценка нана процесапроцеса ии непрекъснатонепрекъснато наблюдениенаблюдение нана
ситуациятаситуацията съссъс съкратенитесъкратените работнициработници
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