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1. 1. ПредставянеПредставяне нана информацияинформация заза
програмапрограма ПРОГРЕСПРОГРЕС

ТемаТема : : ПреструктуриранеПреструктуриране, , благополучиеблагополучие нана работнотоработното мястомясто ии
финансовофинансово участиеучастие

ПрограмаПрограма ПРОГРЕСПРОГРЕС сесе управлявауправлява отот ГенералнаГенерална дирекциядирекция „„ЗаетостЗаетост, , социалнисоциални
дейностидейности ии включваневключване ”” къмкъм ЕвропейскатаЕвропейската КомисияКомисия..

ТяТя ее създаденасъздадена заза финансовафинансова подкрепаподкрепа нана изпълнениетоизпълнението нана целитецелите нана ЕСЕС вв
сфератасферата нана заетосттазаетостта ии социалнитесоциалните дейностидейности, , кактокакто ее заложенозаложено вв СоциалнатаСоциалната
програмапрограма, , ии такатака допринасядопринася къмкъм постиганетопостигането нана целитецелите нана ЛисабонскатаЛисабонската стратегиястратегия
вв тезитези сферисфери. . СедемСедем--годишнатагодишната програмапрограма ее насоченанасочена къмкъм всичкивсички заинтересованизаинтересовани
странистрани, , коитокоито могатмогат дада допринесатдопринесат заза разработванеторазработването нана подходящаподходяща ии ефективнаефективна
нормативнанормативна уредбауредба вв сфератасферата нана заетосттазаетостта ии социалнатасоциалната политикаполитика вв рамкитерамките нана
ЕСЕС--27, 27, ЕвропейскотоЕвропейското икономическоикономическо пространствопространство, , странитестраните--кандидаткикандидатки заза
членствочленство ии държавитедържавите, , подготвящиподготвящи своятасвоята кандидатуракандидатура заза членствочленство вв ЕСЕС..

МисиятаМисията нана ПРОГРЕСПРОГРЕС ее дада засилизасили приносаприноса нана ЕСЕС вв подкрепаподкрепа ангажираносттаангажираността нана
странитестраните--членкичленки. . ПРОГРЕСПРОГРЕС ее средствосредство заза::
предоставянепредоставяне нана анализанализ ии политическиполитически консултацииконсултации относноотносно политикатаполитиката нана
ПРОГРЕСПРОГРЕС;;
мониторингмониторинг ии отчетотчет заза изпълнениетоизпълнението нана ЕвропейскотоЕвропейското законодателствозаконодателство ии
политикиполитики вв сферитесферите нана дейностдейност нана ПРОГРЕСПРОГРЕС;;
стимулиранестимулиране обменаобмена нана политикиполитики, , знаниязнания ии подкрепаподкрепа междумежду странитестраните-- членкичленки попо
отношениеотношение целитецелите ии приоритетитеприоритетите нана ЕСЕС;;
отразяванеотразяване възгледитевъзгледите нана заинтересованитезаинтересованите странистрани ии обществотообществото катокато цялоцяло..



2. 2. ПредставянеПредставяне нана проектнатапроектната насоченостнасоченост::

ЗадачиЗадачи, , 

ЦелиЦели, , 

СтруктураСтруктура нана управлениеуправление нана проектапроекта



Задачи на проекта
ПроектътПроектът ее насоченнасочен къмкъм нуждитенуждите нана социалнитесоциалните партньорипартньори вв металнатаметалната
индустрияиндустрия: : тойтой целицели дада развиеразвие технитетехните уменияумения, , знаниязнания ии разбиранеразбиране заза
преструктуриранетопреструктурирането; ; дада подкрепиподкрепи просперитетапросперитета нана компаниитекомпаниите ии
благополучиетоблагополучието нана работницитеработниците вв условияусловия нана глобализиращиглобализиращи сесе
пазарипазари, , икономическиикономически променипромени ии новинови предизвикателствапредизвикателства вв
отношениятаотношенията междумежду трудатруда ии капиталакапитала. . ЗадълбоченотоЗадълбоченото изследванеизследване нана
процеситепроцесите попо преструктуриранепреструктуриране вв новатановата икономическаикономическа реалностреалност щеще
бъдебъде акцентътакцентът вв обменаобмена нана добридобри практикипрактики нана регионалнорегионално, , националнонационално
ии ЕвропейскоЕвропейско нивониво..

ПроектнитеПроектните дейностидейности щеще дадатдадат нана социалнитесоциалните партньорипартньори вв металнияметалния
секторсектор възможноствъзможност дада участватучастват активноактивно вв разработванеторазработването нана новинови
политикиполитики, , насоченинасочени едновременноедновременно къмкъм въпроситевъпросите, , касаещикасаещи гъвкавосттагъвкавостта
нана пазарапазара нана трудатруда ии организациятаорганизацията нана трудатруда, , трудовитетрудовите отношенияотношения, , 
заетосттазаетостта, , социалнатасоциалната сигурностсигурност ии гъвкаватагъвкавата сигурностсигурност, , заза постиганепостигане
целитецелите нана СтратегиятаСтратегията заза растежрастеж ии заетостзаетост ии попо тозитози начинначин щеще
допринесатдопринесат заза постиганетопостигането нана ЕвропейскияЕвропейския социаленсоциален моделмодел ии
ценноститеценностите, , коитокоито тойтой олицетворяваолицетворява..



Цели на проекта
ПодкрепаПодкрепа нана социалнитесоциалните партньорипартньори заза: : засилванезасилване нана социалниясоциалния диалогдиалог, , 
отговорносттаотговорността ии обменаобмена нана знаниязнания вв процеситепроцесите попо преструктуриранепреструктуриране вв
металнатаметалната индустрияиндустрия вв странитестраните--членкичленки ии кандидаткикандидатки заза членствочленство вв ЕСЕС; ; 
стимулиранестимулиране разпространениеторазпространението нана информацияинформация ии споделянетосподелянето нана опитопит ии
иновациииновации вв процеситепроцесите попо преструктуриранепреструктуриране вв металнатаметалната индустрияиндустрия вв странитестраните--
членкичленки ии кандидаткикандидатки заза членствочленство вв ЕСЕС;;

ПодкрепаПодкрепа нана процесапроцеса попо преструктуриранепреструктуриране чрезчрез анализанализ нана металнияметалния секторсектор, , 
разпространениеразпространение нана примерипримери заза добредобре-- управляваноуправлявано преструктуриранепреструктуриране ии обменобмен
нана опитопит, , заза товатова каккак дада сесе справимсправим съссъс сериознитесериозните променипромени вв икономическитеикономическите
условияусловия ии условиятаусловията нана трудтруд, , прякопряко отразяващиотразяващи сесе върхувърху благополучиетоблагополучието нана
работницитеработниците;;

ПодкрепаПодкрепа нана работницитеработниците ии служителитеслужителите ии тяхнототяхното благополучиеблагополучие вв компаниитекомпаниите
чрезчрез стимулиранестимулиране прилаганетоприлагането нана механизмитемеханизмите заза информиранеинформиране ии
консултиранеконсултиране;;

ПодкрепаПодкрепа нана ЕвропейскотоЕвропейското ии националнитенационалните законодателствазаконодателства сс целцел рамкиранерамкиране нана
правилаправила, , коитокоито позволяватпозволяват преструктуриранетопреструктурирането дада бъдебъде прогнозиранопрогнозирано ии
управляваноуправлявано..



СтруктураСтруктура нана проектапроекта

ПървиПърви етапетап-- ПърваПърва работнаработна срещасреща-- „„КръглаКръгла масамаса””-- СофияСофия, , 
БългарияБългария

ВториВтори етапетап-- 3 3 конференцииконференции-- РумънияРумъния, , ФранцияФранция, , МакедонияМакедония

ТретиТрети етапетап-- ИзследванеИзследване / / чрезчрез въпросниквъпросник вв 13 13 странистрани (10 (10 
държавидържави--членкичленки ии 3 3 кандидаткандидат--членкичленки))

ЧетвъртиЧетвърти етапетап-- ЗаключителнаЗаключителна конференцияконференция-- СофияСофия, , БългарияБългария

ПетиПети етапетап-- ИнформационниИнформационни материалиматериали ((брошураброшура, , електронниелектронни
публикациипубликации))

ШестиШести етапетап-- НаръчникНаръчник „„ПътнаПътна картакарта заза преструктуриранетопреструктурирането вв
металнатаметалната индустрияиндустрия ии свързанитесвързаните секторисектори””



СтруктураСтруктура нана управлениеуправление нана проектапроекта

Цялостното техническо и организационно управление на проекта
се осъществява

от Синдикална федерация „Металици”

Цялостното техническо и организационно управление на проекта
се осъществява

от Синдикална федерация „Металици”

7
синдиката

7
синдикатасиндиката

1 Работодателска
организация

1 1 РаботодателскаРаботодателска
организацияорганизация

в сътрудничество с
EMF

вв сътрудничествосътрудничество сс
EMFEMF

ДейноститеДейностите сесе изпълняватизпълняват сс участиетоучастието нана 7 7 организацииорганизации –– ПАРТНЬОРИПАРТНЬОРИ



ПАРТНЬОРИПАРТНЬОРИ ВВ ПРОЕКТАПРОЕКТА
8 8 организацииорганизации –– ПАРТНЬОРИПАРТНЬОРИ

4 4 странистрани членкичленки нана ЕСЕС
1 1 странастрана-- кандидаткандидат заза членствочленство вв ЕСЕС

7
синдиката

7
синдикатасиндиката

••СФСФ ""МеталициМеталици, , -- БългарияБългария

•• FSS FSS ММETAROM ETAROM ““;;

•• FSLFSL-- МЕТАЛМЕТАЛ; ; 

•• SMETAL, SMETAL, -- РумънияРумъния

•• SIERSIER -- МакедонияМакедония

•• FederaciFederacióón de n de IndustriaIndustria de de 
CCCC..OOOO –– ИспанияИспания

•• FOFO" Metalux  " Metalux  -- ФранцияФранция

1 Работодателска
организация

1 1 РаботодателскаРаботодателска
организацияорганизация

•• БългарскаБългарска асоциацияасоциация нана
металургичнатаметалургичната индустрияиндустрия

//БАМИБАМИ/ / -- -- БългарияБългария

Европейски
социален партньор

ЕвропейскиЕвропейски
социаленсоциален партньорпартньор



ЕкипЕкип попо изпълнениеизпълнение нана проектапроекта
14  14  човекачовека

Ръководител на проектаРъководителРъководител нана проектапроекта

88
КоординаториКоординатори

3
Експерти

33
ЕкспертиЕксперти

22
ТехническиТехнически
сътрудницисътрудници

1 
Счетовидител

1 1 
СчетовидителСчетовидител



ЕкипЕкип попо изпълнениеизпълнение нана проектапроекта

Васил ЯначковВасилВасил ЯначковЯначков

88
РенетаРенета ПетроваПетрова

Suba ArpadSuba Arpad
George George SoraSora

ПолитимиПолитими ПауноваПаунова
Peco RisteskiPeco Risteski

Mircea Scintei Mircea Scintei 
Yolanda AriasYolanda Arias

Frederic HomezFrederic Homez

33
Диляна Яначкова
Евгени Янев
Диана Петрова

22
МарияМария БанчеваБанчева
СтоянСтоян ТошевТошев

1 1 
СилвияСилвия

ДимитроваДимитрова



Процесът на преструктуриране трябва да може да бъде бъде управляван. 
Участниците в него не би трябвало да се възприемат като ползватели или
потърпевши, а да могат да влияят на процеса посредством строго
регламентирани, адекватни и иновативни мерки, което е знак за управление на
процеса и съпричастност на много нива - секторно, национално, европейско и
от много участници - синдикати, самите работници и техните представители, 
мениджмънт, национални органи.

Преструктурирането стои в основата на много и различни ефекти, които
оказват влияние върху трудовоправните отношения, условията на труд, 
здравето на работниците, професионалното развитие на работниците и
служителите и като цяло сигурността и гъвкавостта на пазара на труда.

На всеки свои етап от изпълнение - срещи, конференции, проучване, 
информационна кампания и печатни публикации, проектът ще разглежда
проблеми и ефекти в резултат на преструктурирането по няколко основни
принципа, предложени от проектните партньори:



1. 1. РегионаленРегионален принциппринцип:: БалканитеБалканите, , ЮгоизточнаЮгоизточна ЕвропаЕвропа ии ЗападнаЗападна ЕвропаЕвропа --
ефектиефекти отот преструктуриранетопреструктурирането, , провокиранипровокирани отот местоположениетоместоположението нана странитестраните, , 
националеннационален манталитетманталитет, , наличиеналичие ии броиброи нана чуждестранничуждестранни инвеститориинвеститори ии
мултинационалнимултинационални компаниикомпании, , готовностготовност нана социалнитесоциалните партньорипартньори заза приеманеприемане
ии управлениеуправление нана промянатапромяната нана няколконяколко ниванива -- секторносекторно ии националнонационално нивониво..



2. 2. ИкономическиИкономически показателипоказатели
ПроцесътПроцесът нана преструктуриранепреструктуриране вв странитестраните сс такатака нареченанаречена ““пазарнапазарна
иконамикаиконамика””-- бившибивши социалистическисоциалистически странистрани ((БългарияБългария , , РумънияРумъния , , 
МакедонияМакедония ), ), ии вв странитестраните сс пазарнапазарна икономикаикономика ( ( ФранцияФранция, , ИспанияИспания)  )  
имаима своитесвоите общиобщи чертичерти, , ноно вв същотосъщото времевреме имаима ии многомного различниразлични
елементиелементи;   ;   
ВВ странитестраните отот ЗападнаЗападна ии ЦентралнаЦентрална ЕвропаЕвропа –– всичкивсички формиформи ии ефектиефекти
отот преструктуриранетопреструктурирането саса добредобре известниизвестни::
ПреместванеПреместване, , изнасянеизнасяне / / делокализацияделокализация, , аутсорсингаутсорсинг, , несъстоятелностнесъстоятелност
/ / закриванезакриване, , сливанесливане / / придобиванепридобиване, , вътрешновътрешно преструктуриранепреструктуриране, , 
разширяванеразширяване нана бизнесабизнеса ;;
СоциалнитеСоциалните партньорипартньори иматимат вечевече опитопит ии изградениизградени механизмимеханизми , , 
добридобри практикипрактики заза управлениеуправление нана процесапроцеса нана преструктуриранепреструктуриране , , аа вв
историческиисторически планплан самитесамите тете саса участвалиучаствали вв конструиранетоконструирането нана
адекватниадекватни меркимерки,  ,  заложенизаложени вв ЕвропейскотоЕвропейското законодателствозаконодателство, , коитокоито
дада влияятвлияят превантивнопревантивно нана негативнитенегативните ефектиефекти отот процесапроцеса нана
преструктуриранепреструктуриране –– ДирективиДирективи заза информеранеинформеране ии консултиранеконсултиране нана
работницитеработниците , , ЕвропейскиЕвропейски работническиработнически съветисъвети , , ЕвропейскаЕвропейска
СтратегияСтратегия попо заетосттазаетостта. . 



ВВ странитестраните отот БалканитеБалканите ии ЮгоизточнаЮгоизточна ЕвропаЕвропа -- самосамо
някоинякои формиформи нана преструктуриранепреструктуриране саса известниизвестни ии сесе
прилагатприлагат нана практикапрактика , , катокато напримернапример : : ВътрешнотоВътрешното
преструктуриранепреструктуриране, , несъстоятелностнесъстоятелност / / затварянезатваряне, , 
разширяванеразширяване нана дейносттадейността, , аутсорсингаутсорсинг-- особеноособено вв
последнитепоследните 10 10 годинигодини..

ПроектътПроектът щеще дадедаде възможноствъзможност чрезчрез мащабнимащабни дискусионнидискусионни
форумифоруми-- конференцииконференции, , дада сесе споделятсподелят добритедобрите практикипрактики ии
иновациииновации междумежду социалнитесоциалните партньорипартньори вв металнияметалния секторсектор
отот 13 13 странистрани-- БългарияБългария, , РумънияРумъния, , МакедонияМакедония, , ФранцияФранция, , 
ИспанияИспания, , прекипреки партньорипартньори попо проектапроекта, , ии ИталияИталия , , БелгияБелгия, , 
ПортугалияПортугалия, , ПолшаПолша, , УнгарияУнгария, , СловакияСловакия, , ХърватияХърватия ии
ТурцияТурция , , коитокоито саса деклариралидекларирали желаниежелание ии готовностготовност дада
участватучастват съссъс свойсвой експертенекспертен потенциалпотенциал вв дейноститедейностите попо
проектапроекта..



ТоваТова сътрудничествосътрудничество щеще допринеседопринесе заза
дълготрайнидълготрайни ефектиефекти отот проектапроекта: : върхувърху бъдещобъдещо
адекватноадекватно ии конструктивноконструктивно участиеучастие нана
социалнитесоциалните партньорипартньори отот цялацяла ЕвропаЕвропа заза добродобро
управлениеуправление нана процеситепроцесите нана преструктуриранепреструктуриране ии
създавенетосъздавенето нана механизмимеханизми заза постиганепостигане нана
конкурентноспособнаконкурентноспособна ОбщностнаОбщностна икономикаикономика, , ии
новинови ии попо –– добридобри работниработни местаместа..



3. Членство в Европейския Съюз

В рамките на проекта ще бъде направено проучване върху това как
общата Европейска политика влияе върху формирането на
дългосрочните национални политики на страните членки за
създаване на безопасна работна среда , култура на превенция на
трудовите злополуки , благополучие на работещите , креативни
вътрешнофирмени отношения и конкурентноспособни сектори .

Във фокуса на вниманието ще бъдат секторите с повишен риск и
особено сектори , в които през последните години е имало мащабни
преструктурирания – като например металната промишленост , 
корабостроенето, автомобилостроенето , строителството , 
химическата промишленост.



4. Развитие на пазара на труда и благополучието на работещите
в металния сектор и свързаните с него сектори.

След последните разширявания на Европейския Съюз присъединените страни бяха
предимно бивши социалистически държави с планова икономика. Това само по
себе си постави големи предизвикателства пред процеса на преструктуриране
като цяло - от една страна заза транспониранетранспониране нана ЕвропейскияЕвропейския социаленсоциален моделмодел нана
трудовитрудови отношенияотношения ии приеманетоприемането нана новитеновите изискванияизисквания нана единнаединна
глобализиращаглобализираща сесе икономикаикономика, , ии

от друга страна - необходимонеобходимо бешебеше дада сесе поставипостави акцентакцент нене самосамо върхувърху
икономическитеикономическите показателипоказатели заза секторасектора илиили фирмитефирмите , , ноно ии върхувърху
индивидуалнитеиндивидуалните ефектиефекти отот преструктуриранетопреструктурирането върхувърху работнатаработната силасила , което в
дългосрочен план има ефект върху създаването на конкурентноспособна
икономика . 

Първото предизвикателство в процеса на преструктуриране е осъществяването на
процеса на консултации по отношение на преструктурирането и резултатите от
него. 

Аргументите са базирани и на социални мотиви.
С привличане на работниците и служителите в ранните етапи на процеса на

преструктуриране и предприемането на превантивни действия за постигане на
разбиране и приемане на промяната чрез т. н. "ранно предупреждение” , така че
работниците да имат възможност да се подготвят за промяната на работното
място. 



5. . ПараметриПараметри нана проектапроекта

Конференции, изсредване, наръчник

► През последните години преструктурирането е постоянна
характеристика на икономиката и обикновено се появява във всички
страни от ЕС като част от процеса на глобализация и непосредствена
последица от настоящата финансова и икономическа криза.

● Задача на проектните партньори е да направят сравнителен анализ
и да създадат “Пътна карта ” за:

- начина, по който процеса на преструктуриране на
предприятия в металната индустрия започва,
- как се развива в настоящата икономическа ситуация
-какво влияние оказва върху пазара на труда в ситуация
на световни промени и предизвикателствата пред
Европейската икономика
- национални законодателни мерки,  свързани с
преструктурирането и ефектите от процеса върху
работещите
- каква е перспективата пред процеса на
преструктуриране като инструмент за създаване на
гъвкава и конкурентноспособна икономика на страните-



Конференции

вв РумънияРумъния

Акцент върху процесите на
преструктуриране в металната
индустрия в “новите” страни- членки на
ЕС

участници – 40
синдикалистисиндикалисти отот –– РумънияРумъния, , БългарияБългария , , 
ПолшаПолша, , УнгарияУнгария ии СловакияСловакия
- на национално ниво- представители на
работниците и служителите , 
мениджмънт,   експерти и представители
на заинтересованите министерства



Конференции

вв МакедонияМакедония

Акцент върху процесите на
преструктуриране в металната индустрия в
страните- кандидатки за членство в ЕС

участници – 40
синдикалисти от – МакедонияМакедония , , БългарияБългария, , 
ТурцияТурция , , ХърватскаХърватска
-на национално ниво -представители на
работниците и служителите , мениджмънт,   
експерти и представители на
заинтересованите министерства



въввъв ФранцияФранция
Акцент върху процесите на
преструктуриране в металната
индустрия в страните от
Централна и Западна Европа -
“стари” членки на ЕС

участници – 40
синдикалистисиндикалисти отот –– ФранцияФранция, , 
БългарияБългария , , ИспанияИспания, , ИталияИталия, , 
ПортугалияПортугалия , , БелгияБелгия
-на национално ниво -
представители на работниците и
служителите , мениджмънт,  
експерти и представители на
заинтересованите министерства

Конференции



Конференции

ВВ БългарияБългария
Заключителен форум

участници – 50
синдикалистисиндикалисти отот –– БългарияБългария
,,ФранцияФранция, , ИспанияИспания, , РумънияРумъния, , 
МакедонияМакедония
- представители на
Европейската Комисия , 
Европейската федерация на
металоработниците; 
- на национално ниво -
представители на
работниците и служителите, 
мениджмънт,  експерти и



Испания , Мадрид
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