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

- Стратегическият  избор на синдикатите, работниците и мениджмънт  от 
Б Рметалната 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;информиране  и консултиране на  национално и секторно ниво;

- Въздействие на процеса по  информиране и консултиране върху 
социалния климат вътрешнофирмените отношения и ангажираността насоциалния климат, вътрешнофирмените отношения и  ангажираността на 
работниците  и  служителите при  вземане на решения за 
икономическото развитие на фирмата.
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СтруктураСтруктура нана проектапроекта
Стартираща среща Стартираща среща –– Януари  2013  България ,гр. СофияЯнуари  2013  България ,гр. София. 
Т б йТехническа среща  за обмяна на идей и представяне на ангажимента  на всеки 
от  проектните  партньори (организации) в  процеса на изпълнение на проекта.
ПроучванеПроучване-- Февруари Февруари –– Май 2013  Май 2013  -- България ,РумънияБългария ,Румъния
Проучването ще се извършва посредством въпросник изследователскиПроучването ще се извършва посредством  въпросник, изследователски  
посещения  и провеждане  на  интервюта с легитимните представителите по 
информиране и консултиране, синдикатите и мениджмънта  в 6 фирми от  
металната индустрияметалната индустрия. 
Национални Конференции Национални Конференции -- МайМай--Юли 2013  Юли 2013  –– България, гр. София , България, гр. София , 
Румъния, гр  БукурещРумъния, гр  Букурещ
Акцентът в този етап от изпълнението на проекта ще бъде поставен върхуАкцентът в този етап от изпълнението на проекта ще бъде поставен върху 
обсъждането на стратегическия избор в прилагане на специфичен национален 
модел за информиране и консултиране, както и хронологията на участието и 
последващ ангажимент  в този процес от страна  на синдикатите, мениджмънта и д щ р ц р д , д
работници/служители.
Заключителна Конференция  Заключителна Конференция  -- Ноември  2013, България ,гр. СофияНоември  2013, България ,гр. София
Представяне на добри пактики .  Процесът  на информиране и консултиране  р р р ф р р у р
като ключ към  добри трудови взаимоотношения  и определящ фактор за 
повишаване на ефективността и производителността на работната сила в 
металната индустрия.
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Информация и публичност Информация и публичност -- Януари Януари –– Декември  2013Декември  2013
Печатни и интернет публикации, презентации, технически отчети ;  
Информационна брошура; Бюлетин 



Структура на управление на проектаСтруктура на управление на проектаСтруктура на управление на проектаСтруктура на управление на проекта

Цялостното техническо и организационно управление на проектаЦялостното техническо и организационно управление на проектаЦялостното техническо и организационно управление на проектаЦялостното техническо и организационно управление на проектаЦялостното техническо и организационно  управление на проектаЦялостното техническо и организационно  управление на проекта
се осъществява се осъществява 

от Синдикална федерация „Металициот Синдикална федерация „Металици””

Цялостното техническо и организационно  управление на проектаЦялостното техническо и организационно  управление на проекта
се осъществява се осъществява 

от Синдикална федерация „Металициот Синдикална федерация „Металици””

Дейностие  се изпълнява с участието на 5 организации  социални партньори  
в металната индустрия от България и Румъния  в периода 18.12.2012г.18.12.2012г.--
30.11.2013г30.11.2013г

Отчетност Отчетност -- ГД “Заетост , социални дейности и ГД “Заетост , социални дейности и 
включване “ Европейска Комисиявключване “ Европейска Комисия

4
синдикатасиндиката

4
синдикатасиндиката

11Работодателска Работодателска 
организация  организация  

11Работодателска Работодателска 
организация  организация  дддд
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План за изпълнениеПлан за изпълнение
ДейностиДейности 20132013 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

1.Организационно, техническо и1.Организационно, техническо и
финансово управление на проектафинансово управление на проекта

X X X X X X X x x x x x

2. Стартираща среща, Подготовка и 2. Стартираща среща, Подготовка и 
отпечатване  на информационна отпечатване  на информационна 
брошураброшура

x x

3.Подготовка  и разпространение на 3.Подготовка  и разпространение на 
въпросниквъпросник

x x

4.Подготовка  и провеждане на 4.Подготовка  и провеждане на x x x
изследователски посещения в 6 изследователски посещения в 6 
предприятия предприятия 

x x x

5. Подготовка и провеждане на5. Подготовка и провеждане на
КонференцияКонференция РумънияРумъния

x
Конференция Конференция -- Румъния Румъния 

66. Синтезиране на резултатите и събраната  . Синтезиране на резултатите и събраната  
информацията от срещите, въпросникаинформацията от срещите, въпросника

x x

77 . Подготовка и отпечатване на Бюлетин . Подготовка и отпечатване на Бюлетин x x
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88.Подготовка и провеждане на .Подготовка и провеждане на 

Заключителна конференция Заключителна конференция 
x



ТАРГЕТ ГРУПАТАРГЕТ ГРУПАТАРГЕТ ГРУПАТАРГЕТ ГРУПА

• Синдикалисти - занимаващи се с въпроси  в областта на социалния диалог , д щ р ц д ,
колективното договаряне, процеса на  информация и и консултиране  на  
работниците/ служителите 

• Членове на Групите по информиране и консултиране във фирмите• Членове на Групите по информиране и консултиране във фирмите  

• Работодатели, директори човешки ресурси 

• Държавни служители и експерти занимаващи се с въпроси в областта на• Държавни служители и експерти, занимаващи се с въпроси в областта  на 
социалния диалог 

С ф• Синдикални  лидери ангажирани в  преговорите на фирмено ниво
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Европейска значимост на проектаЕвропейска значимост на проекта
Първо - всички дейности по проекта ще се реализира с активното участие на четири 
синдикати от България и Румъния и 1 работодателска организация  от  бранш металургия 
Всички партньори по проекта са заявили желанието си да работят заедно за успешното 
постигане на целите на проекта и разпространение на резултатите от проекта.

Второ - Директива 14/2002 има  наднационално значение. Доминиращата
темата на проекта ще бъде начина, по който информирането и консултирането  на 
работниците  се осъществява в рамките на всяка страна партньор. 

Трето - Поради процесите, повлияни от глобализиращата се икономика, преместване на 
предприятия и увеличаване на трудовата миграция през последните години, имаме 
основания да се стремим към по-силно развитие на партньорство и споделяне на добриоснования да се стремим към по силно развитие на партньорство и споделяне на добри 
практики между социалните партньори и представителите на работниците
от съседните страни в Европа.
Този проект ще бъде една възможност за по-задълбочено проучване на съществуващите 
правни рамки за информация и консултации в двете нови страни членки.

Четвърто - Създаването и развитието  на постоянна структура за представителство на 
работниците и служителите в цяла Европа е важен елемент за прилагането наработниците и служителите  в цяла Европа е важен елемент  за  прилагането на 
Европейския модел за  достойни и честни трудовите отношения в държави-членки. 
В различните етапи на проекта ще бъде даден отговор как Директива 14/2002 променя
средата  на развитие на националното  трудово законодателство в държавите-членки, в 

б ф

Page 7

които  представителството на  работниците и служителите във фирмите   се осъществява 
изключително, чрез синдикатите.



Очаквани въздействияОчаквани въздействияОчаквани въздействияОчаквани въздействия

Очакванията на социалните партньори са , че в рамките на Очакванията на социалните партньори са , че в рамките на 
ббпроекта ще бъдат проучени конкретни пречки и проекта ще бъдат проучени конкретни пречки и нови нови 

предизвикателства  , които стоят пред реалното  прилагане на предизвикателства  , които стоят пред реалното  прилагане на 
Директива14/2002  в две съседни страни Директива14/2002  в две съседни страни --България и РумънияБългария и Румъния . 

На второ място, пректните партньори очакват, че На второ място, пректните партньори очакват, че 
резултатите от проекта ще привлекат вниманието на  самите резултатите от проекта ще привлекат вниманието на  самите р у р щ рр у р щ р

работниции служители  по отношение на тяхната лична работниции служители  по отношение на тяхната лична 
ангажраност в прилагане на  Директивата, като част ангажраност в прилагане на  Директивата, като част от техните от техните 
законни трудови правазаконни трудови правазаконни  трудови права. законни  трудови права. 

И найИ най вече партньорите по проекта очаква чевече партньорите по проекта очаква чеИ найИ най--вече партньорите по проекта  очаква, че вече партньорите по проекта  очаква, че 
държавните органи и работодателите от металната държавните органи и работодателите от металната 
индустрия,  индустрия,  чрез участието си  в проекта ще допринесат  за чрез участието си  в проекта ще допринесат  за 

б Д 14/2002б Д 14/2002
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подобряване на среда за прилагането на Директивата 14/2002подобряване на среда за прилагането на Директивата 14/2002



ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНА РАБОТАПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНА РАБОТА

СФ “Металици”, 
А С ф 1000 М ” 1 16Адрес: София 1000, пл „Македония” 1,ет 16, 
Tel: +359 2 988 48 21,,Fax: +359 2 988 27 10,
E-mail: metalicy@netbg comE-mail: metalicy@netbg.com, 
Website: www.metalicy-bg.com
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