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Заключителна конференцияЗаключителна конференция

Support and Opportunities for Social dialogue in metal industry

18‐19.10.2012
БългарияБългария ,,СофияСофия

www.metalicy‐bg.com

БюджетноБюджетно направлениенаправление
04.03.03.01  04.03.03.01  
««ИНДУСТРИАЛНИИНДУСТРИАЛНИ
ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ ИИ
СОЦИАЛЕНСОЦИАЛЕН ДИАЛОГДИАЛОГ»»

ПодкрепаПодкрепа ии възможностивъзможности заза социалниясоциалния диалогдиалог вв металнатаметалната
индустрияиндустрия –– нана фокусфокус странитестраните отот БалканскияБалканския регионрегион ––
БългарияБългария, , РумънияРумъния, , ХърватияХърватия, , МакедонияМакедония..
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ ПартньориПартньори
4 страни , 7 организации
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския Съюз

и в сътрудничество с

Европейската синдикална федерация

България

Румъния

Македония

Хърватска

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПЪРВАПЪРВА СРЕЩАСРЕЩА

Преглед на проведените форуми

‐‐СтартиращаСтартираща срещасреща ‐ БългарияБългария, , СофияСофия 12.01.201212.01.2012гг.
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПЪРВА СРЕЩА

ЦЕЛИЦЕЛИ

‐НасърчаванеНасърчаване нана дебатитедебатите,   свързани с колективното
договаряне , активното социално партньорство,  използването
на модела на европейския социален диалог и добрите практики
като средство за адаптация към промените в индустриалните
отношени.
‐ ПроучванеПроучване нана националнитенационалните ресурсиресурси за използване на
социалния диалог като инструмент за постигане на
конструктивно и демократичното участие на основните
заинтересовани страни в трудовите отношения ‐ държавата , 
бизнеса и работниците / служителите .
‐ ВъзприеманеВъзприемане нана социаленсоциален диалогдиалог като елемент на
националните политики за справяне с икономическите
предизвикателствата пред заетостта. 
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПЪРВА СРЕЩАСРЕЩА

Преглед на проведените форуми

29 представители на синдикатите и работодателите от България, 
Румъния ,  Хърватия и Македония присъстваха на срещата, за да
анализират състоянието на социалния диалог в региона , да обсъдят
последните развития, както и бъдещите перспективи и да обменят опит в
справяне с текущите предизвикателства. Дискусиите бяха относно
общата цел на проекта,  която е насочена към това да се даде подкрепа на
социалните партньори в металната индустрия и националните
правителства в процеса на разработването и прилагането на
регулаторната рамка за провеждане на плодотворен социалния диалог на
много нива ‐сектор, национално, европейско и насърчаване надебати по
редица теми, които са от общ интерес между организациите, участващи в
проекта, отнасящи се до социалния диалог в металната индустрия, като
политики и техники на колективно договаряне , умения за водене на
преговори, активно и отговорно социално партньорство,  представяне на
моделът на европейския социален диалог и трансфер на най‐добри
практики за това как да използвате социалния диалог като средство за
адаптация към промените в заетостта и индустриалните отношения.
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ 22

Преглед на проведените форуми

‐‐РегионалнРегионалнии КонференцииКонференции – МакедонияМакедония, , ОхридОхрид ‐‐2323‐‐24 .03. 201224 .03. 2012

РазвитиеРазвитие нана социалниясоциалния диалогдиалог вв странитестраните отот БалканскияБалканския регионрегион
–– БългарияБългария, , РумънияРумъния, , ХърватскаХърватска, , МакедонияМакедония.



w

w

www.metalicy‐bg.com

http://Support and Opportunities for Social dialogue in metal industry 

СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ 11

Преглед на проведените форуми

34 представители на синдикатите и работодатели от България, Румъния ,  
Хърватия и Македония присъстваха на срещата, за да анализират състоянието
на социалния диалог в региона , да обсъдят последните развития, както и бъдещите
перспективи и да обменят опит в справяне с текущите предизвикателства.

Участниците представиха информация относно национални характеристики
на социалния диалог и участваха в дискусии , които целяха да идентифицират
предизвикателствата, пред които са изправени синдикатите в страните от
Балканския регион : подобряване на социалния диалог, отстояване на интересите
на работниците и служителите, разработване на общи социални политики и
укрепване на демокрацията, както и социалното сближаване.

Партньорските организации изразиха съгласието за нарастващата роля на
социалния диалог за решаването на най‐належащите въпроси в региона, 
включително професионално здраве и безопасността на труда , колективното
трудово договаряне, интеграция на младите хора на пазара на труда и борбата
срещу бедността, нелегалната заетост и безработица .
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 3 

Преглед на проведените форуми

‐‐РегионалнРегионалнии КонференцииКонференции – ХърватскаХърватска , , ЗагребЗагреб ‐‐2020‐‐21 .04. 201221 .04. 2012

ПроблемиПроблеми ии предизвикателствапредизвикателства заза кколективноолективно трудовотрудово договарянедоговаряне вв
металнатаметалната индустрияиндустрия вв БългарияБългария, , РумънияРумъния, , ХърватскаХърватска ии МакедонияМакедония
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Преглед на проведените форуми

30 представители на синдикатите и работодатели от България, Румъния ,  
Хърватия и Македония присъстваха на срещата за да представят
съществуващите традиции и характеристики на колективното догаваряне в
четирите страни.
Делът на наетите лица, обхванати от колективното договаряне в 4  страните от варира от над 35% до 15%.
Като цяло характерно за индустриалните отношения в партньорските страни е, че договарянето на
фирмено ниво доминира пред колективни споразумения с общ обхват. 
Колективното договаряне на фирмено ниво зависи от дейността на синдиката на фирмено равнище и

затова е по‐тясно свързано с нивото на синдикализация. Обхватът на договара на ниво бранш/ сектор‐
заплащане , заетост, бонуси за производителност и качество на работа, както и добавки за извънреден труд, 
нощен труд , работно време, здравето и безопасността при работа,  процедури при съкращения, защита
срещу дискриминацията,  гъвкаво работно време , баланс между професионалния и личния живот и форми
на информация и консултации, обучения и повишаване на квалификацията на зеасити в сектора.  Обхватът
на договарянето на фирмено ниво ‐ квалификация, работно време и отпуск, заплата , здраве и безопасност, 
социално осигуряване,, спорове, процедури и механизъм, при който не синдикални членове се присъединят
към договора.
ВлияниеВлияние върхувърху тенденциитетенденциите нана договарянедоговаряне нана националнонационално ии фирменофирмено нивониво
ПромениПромени вв законодателствотозаконодателството ((РумънияРумъния)
Промени в законодателството (Македония, Хърватия)
Социалното партньорство
Конкурентноспособността на сектора – глобализация, икономическа криза



w

w

www.metalicy‐bg.com

http://Support and Opportunities for Social dialogue in metal industry 

СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 3

Преглед на проведените форуми

‐‐РегионалнРегионалнии КонференцииКонференции – РумънияРумъния, , БукурещБукурещ –– 0808‐‐09.06.201209.06.2012гг..

ПредставителствоПредставителство нана работницитеработниците ии служителитеслужителите нана нивониво
фирмафирма //предприятиепредприятие.

ПрилаганеПрилагане нана ДирективатаДирективата заза информиранеинформиране ии консултиранеконсултиране нана работницитеработниците ии
служителитеслужителите..
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

Преглед на проведените форуми

35 представители на синдикатите и работодатели от България, Румъния ,  
Хърватия и Македония присъстваха на срещата за да представят
информация относно съществуващите канали за информиране и консултиране
на работтниците и служителите в металната индустрия.  Партньорите обмениха
информация относно етапите на създаване на постоянна структура за
представителство на работниците. Как този процес влияе на модела на
трудовите отношения в новите държави‐членки.  Беше споделен опит относно
влиянието на Директивата за информиране и консултиране върху трудовото
законодателство и колективното договаряне в тези държавите , в които
представителство на работниците и служителите се осъществява изключително
чрез синдикатите .
В практиката на прилагане на Директива 14/2002 има много примери, които
показват, че с участието на работниците в ранните етапи на процеса на
преструктуриране и предприемане на превантивни действия за постигане на
разбиране и приемане на промяната чрез "ранно предупреждение" ,
работниците имат възможност да се подготвят за промяна на работното място. 
ЗащотоЗащото простопросто нене ее приемливоприемливо работнициработници дада сесе чуятчуят попо медиитемедиите заза първипърви пътпът, , 
чещечеще загубятзагубят работнитеработните сиси местаместа..

КОНФЕРЕНЦИЯ 3
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

Преглед на проведените форуми

‐‐ИнформационниИнформационни материалиматериали ‐ брошура , презентации и
интернет базирана информация ‐ www.metalicy‐bg.com , 
www.labor‐capital.org , бюлетин

ПроектПроект VS/2011/0422VS/2011/0422
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СоциаленСоциален диалогдиалог –– секторносекторно нивониво ( ( силнисилни странистрани ))
1. Регулярни , постоянни форми на секторно ниво
2. Базирани на Европейското и национално законодателство
3. Добро сътрудничество с работодателите при участие в тристранни браншови
съвети по условия на труд, социално сътрудничество(обсъждания в
министерство на икономиката)
4. Провеждане на общи мероприятия с работодателите,  свързани конкретно с
условията на труд, здравославна и безопасна работна среда. 
5. Участие в съвместни проекти за повишаване на капацитете на социалните
партньори в преговорния процес.
6. Организиране на съвместни форуми , подготовка на становища , възражения
до конкретни национални органи и институции в подкрепа и защита на сектора, 
работещите и за запазване на работните места.
7. Подготовка на становище по промени в нормативната уредба.
8. Изграждане на съвместни структури за работа по проблемите на
квалификация и преквалификация на работната сила и оценка на нейните
компетенции и умения (‐анализ и оценка на пазара на труда, разработване на
нови професии, оценка на състоянието на работната сила към конкретен
момент)

ПроектПроект VS/2011/0422VS/2011/0422
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СоциаленСоциален диалогдиалог –– НационалноНационално нивониво ( ( силнисилни странистрани ))

1. Добре структурирано законадателство
‐ Национален съвет за тристранна сътрудничество,
‐ секторни съвети за двустванно сътрудничество, 
‐съвети към отделни министерства

2.Съществува законово задължение , всички закони свързани с трудовоправни
или осигурителни отношения , жизненото равнище ‐ да бъдат обсъждани в
Национален съвет за тристранно сътрудничество.

3. Изработват се съвместни споразумения на национално ниво за справяне с
кризата – конкретно в области като заетостта, заплащането на труда.
‐ Провеждат се дискусии на национално ниво, свързани със дългосрочни
реформи ‐ пенсионната реформа.

ПроектПроект VS/2011/0422VS/2011/0422
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КолективноКолективно договарянедоговаряне ((силнисилни странистрани ))

1.1.ПостоянниПостоянни формиформи нана социаленсоциален диалогдиалог‐‐ работадателиработадатели –– синдикатисиндикати..
2.2.ПреговориПреговори ии сключванесключване нана БраншовБраншов колективенколективен трудовтрудов договордоговор
сс продължителностпродължителност 2 2 годинигодини . . –– МинимлнаМинимлна работнаработна заплатазаплата заза браншабранша къмкъм

моментамомента ‐‐205 205 евроевро къмкъм 121 121 евроевро заза странатстранат..
3. 3. ДопълнителниДопълнителни трудовитрудови възнаграждениявъзнаграждения –– нощеннощен трудтруд , , извънреденизвънреден трудтруд (0,25 (0,25 
заза странатастраната‐‐ 0,60  0,60  съгласносъгласно БКТДБКТД ))
КомпенсаторниКомпенсаторни механизмимеханизми припри инфлацияинфлация..
ДопълнителноДопълнително обезщетениеобезщетение –– припри съкращениясъкращения , , болестболест , , пенсиониранепенсиониране
СпециалнаСпециална закрилазакрила нана синдикалнисиндикални членовечленове вв случайслучай нана уволнениеуволнение. . 
ГарантиранеГарантиране нана БЗУТБЗУТ..
4. 4. ЗаконодателноЗаконодателно припри подписванеподписване нана БКТДБКТД нене могатмогат дада бъдатбъдат договарянидоговаряни попо‐‐
нискиниски ниванива вв КТДКТД вв отделниотделни предприятияпредприятия ии фирмифирми отот договоренитедоговорените вв БКТДБКТД..
5. 5. ДоговарятДоговарят сесе условиятаусловията заза синдикалнасиндикална дейностдейност..
6. 6. ИмаИма договоренодоговорено направлениенаправление заза социалнасоциална политикаполитика ((средствасредства заза отпускиотпуски, , попо
поводповод нана професионалнипрофесионални ии официалниофициални празниципразници))
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

НационалноНационално законадателствозаконадателство –– ((силнисилни странистрани)  )  

‐‐ СтабилностСтабилност нана трудовитетрудовите отношенияотношения ‐‐ запазванезапазване нана трудовоправнитетрудовоправните отношенияотношения припри
трансформациятрансформация нана работодателяработодателя. . ПринципПринцип нана законоостановеностзаконоостановеност нана основаниетооснованието заза
прекратяванепрекратяване нана договорадоговора –– всяковсяко уволнениеуволнение трабватрабва дада ее съгласносъгласно съответенсъответен членчлен вв
законазакона. . ПроцедуратаПроцедурата заза уволнениеуволнение ее усложненаусложнена , , коетокоето давадава възможноствъзможност заза
намаляваненамаляване нана случаитеслучаите нана незаконнонезаконно уволнениеуволнение..
‐‐ РеалнаРеална свободасвобода нана сружаванесружаване ‐‐ синдикалнасиндикална структураструктура можеможе дада бъдебъде създаденасъздадена отот 5 5 
–– мама илиили минимумминимум 3  3  ‐‐мама работнициработници / / служителислужители.   .   СледСлед заявяванезаявяване заза съществуванесъществуване
нана синдикалнатасиндикалната структураструктура,  ,  вв някойнякой отот националнонационално представенитепредставените синдикалнисиндикални
организацииорганизации сесе получаваполучава удостоверениеудостоверение заза легитимностлегитимност нана новосъздаденатановосъздадената
структураструктура..
‐‐ РегламентацияРегламентация нана синдикалнатасиндикалната дейностдейност..
‐‐ ЗакрилаЗакрила срещусрещу уволнениеуволнение нана работническиработнически представителипредставители , , членовечленове нана КУТКУТ,  ,  ГУТГУТ
‐‐ ТристраненТристранен съветсъвет
‐‐ АнгажираностАнгажираност отот странастрана нана работадателитеработадателите заза датадата заза започванезапочване нана преговоритепреговорите ( ( 
КТДКТД ) () (задължениезадължение вмененовменено отот законзакон))
ПравоПраво нана работникаработника дада получаваполучава отот работадателяработадателя заверензаверен документдокумент заза дължимитедължимите
заплатизаплати илиили обезщетенияобезщетения..

ПроектПроект VS/2011/0422VS/2011/0422



w

w

www.metalicy‐bg.com

http://Support and Opportunities for Social dialogue in metal industry 

СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СоциаленСоциален диалогдиалог –– секторносекторно нивониво ( ( слабислаби странистрани ))

1. Обхватът на колективното договаряне е доста ограничен в рамките на закона . Не се
договарят между социалните партньори придобивки , които не са упоменати , че могат да
бъдат договорени според Кодекса на труда.

2.Все още недостатъчно ефективна работа на всички органи на социалния диалог , по
отношение на засилване на потока на информация към и от работниците/служителите.

3.Липса на ангажимент от работодателите за устойчиво увеличаване на доходите в
сектора.

4. Недостатъчна съвместна работа за намирането и задържането на квалифицирана
работна ръка в металния сектор.

5. Проблеми с разпростиране действието на Браншовия колективен договор ( в
предприятия , които сперед националния класификатор на икономически дейности
попадат в една и съща група или са в подгрупи)
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СоциаленСоциален диалогдиалог –– националнонационално нивониво ((слабислаби странистрани ))

1.1. СоциалнияСоциалния диалогдиалог ии колективнотоколективното договарянедоговаряне , , всевсе ощеоще иматимат ограниченоограничено
въздействиевъздействие върхувърху пазарапазара нана трудатруда..

2.2.СъществуваСъществува неравенстванеравенства вв заплащанетозаплащането , , особеноособено заза предприятияпредприятия ии фирмифирми вв
коитокоито няманяма синдикатисиндикати..

3. 3. ВВ сесе ощеоще нене можеможе дада бъдебъде възприетавъзприета ““добратадобрата социалнасоциална политикаполитика нана
фирматафирмата катокато лостлост заза подобряванеподобряване нана мотивациятамотивацията заза трудтруд ии повишаванеповишаване нана
производителносттапроизводителността”” ; ; ““старитестарите отговориотговори нана новинови въпросивъпроси нене саса работещиработещи””

‐‐ИзключителноИзключително голямаголяма синдикалнасиндикална раздробеностраздробеност ––
РаздробениРаздробени ии неяснинеясни работадателскиработадателски структуриструктури..

4.4.ЛипсаЛипса нана съвместнасъвместна политикаполитика заза задържанезадържане нана младитемладите хорахора вв странатастраната,  ,  ии вв
индустриятаиндустрията , , губигуби сесе тенденцияттенденцият заза членствочленство нана младитемладите хорахора вв синдикатсиндикат..
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ПЪРВА СРЕЩАСРЕЩА

КолективноКолективно договарянедоговаряне ((слабислаби странистрани ))

1. Стремеж във всяко следващо договаряне да бъдат минимизирани конкретни
текстове свързани с – разходи за социални придобивки и плащания .

2. Договаря се само минимална заплата за бранша , без тя да е обвързана с
договаряне по категории персонал.

3. Липсва политика по договаряне включваща критерии за увеличение на доходите
в бранша.

4. Съществуват проблеми по отношение на обхвата и достъпа до информация
свързана с икономическите показатели на предприятието , както и бизнес
стратегия в дългосрочен план.

5. Има проблеми и противоречия относно струкурата на заплащане – съотношение
базова заплата и бонуси.

6. Противоречиви виждания по отношение на гъвкавата заетост.
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СИНДИКАЛНАСИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЦИЯ МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

НационалноНационално законадателствозаконадателство –– ((слабислаби странистрани)  )  
1. Недостатъчно респект към закона от страна на работодателите ‐ В отговор

недостатъчно ефективен контрол от съответните държавни органи ( особено в
средните , малки и микро фирми , които представляват голям дял от икономиката на
страната (над 87%) 

2.Феномен – различни клонове не една и съща мултинационална компания – различен
стил на управление.

3. Нарушава се правото на сружаване.
4.  На национално ниво не се сключва колективни договори – на национално ниво се

определя минимална работна заплата за страната и в Националния съвет за
тристранно сътрудничество се консултират закони свързани с трудовите и
осигурителните отношения и жизненото равнище.

5. Позволяват се своеволия относно изискванията за безопасна и здравословна работна
среда , редовно изплащане на заплати (  2 милярда лева са неизплатените заплати
към български работни и служители )

6.ъзпрепятства се създавнето на трудови съдилища
7.   При условие на високо ниво на безработица 12 %  ‐посредничеството на агенциите за

временна заетост за нас крие опасност за устойчивото функциониране на пазара на
труда като се способства за преминаването към временна заетост като постоянно
явление.

8 Липсва каквато и да е цялостна стратегия за развитие на индустриалните отношения и
оценка на реалните кризистни точки за икономиката на странат.
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БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!

www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com
www. www. metalicy_expert@abv.bgmetalicy_expert@abv.bg
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