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„„КъмКъм достоендостоен трудтруд вв
металнатаметалната индустрияиндустрия-- каквокакво

ее необходимонеобходимо дада сесе
направинаправи? ? 

НасърчаванеНасърчаване нана
транснационалнототранснационалното

сътрудничествосътрудничество заза борбаборба сс
нестандартнатанестандартната заетостзаетост””

2424-- 25 25 октомвриоктомври 20122012гг., ., СофияСофия



„„КъмКъм достоендостоен трудтруд вв металнатаметалната индустрияиндустрия-- каквокакво ее
необходимонеобходимо дада сесе направинаправи? ? НасърчаванеНасърчаване нана

транснационалнототранснационалното сътрудничествосътрудничество заза борбаборба сс
нестандартнатанестандартната заетостзаетост””
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ПроектПроект VSVS/2011/0495/2011/0495

██ РеализираРеализира сесе сс финансоватафинансовата подкрепаподкрепа нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз

▬▬ ГДГД ““ЗаетостЗаетост, , СоциалниСоциални дейностидейности ии ВключванеВключване””

ЗаетостЗаетост ии СоциалноСоциално законодателствозаконодателство, , СоциаленСоциален диалогдиалог ии ТрудовоТрудово
правоправо

▬ Бюджетна линия: 04.04 08
Пилотен проект за насърчаване трансформацията на

нестандартната заетост в работа с права



♦♦ подкрепяподкрепя транснационалнитранснационални проектипроекти, , осъществяваниосъществявани отот социалнисоциални
партньорипартньори, , европейскиевропейски ии международнимеждународни организацииорганизации, , НПОНПО, , 
изследователскиизследователски центровецентрове, , институтиинститути ии университетиуниверситети, , насоченинасочени къмкъм::

●● анализанализ ии мониторингмониторинг нана предприетитепредприетите отот държавитедържавите--членкичленки меркимерки
заза обезпечаванеобезпечаване нана повечеповече социалнасоциална сигурностсигурност заза нестандартнонестандартно
наетитенаетите работнициработници ии служителислужители;;

●● обменобмен ии разпространениеразпространение нана информацияинформация заза националнитенационалните политикиполитики
ии инициативиинициативи, , насърчаващинасърчаващи конверсиятаконверсията нана атипичнитеатипичните трудовитрудови
отношенияотношения вв такиватакива, , даващидаващи повечеповече социалнисоциални праваправа ии сигурностсигурност;;

●● анализиранеанализиране ролятаролята нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв социаленсоциален, , 
икономическиикономически ии демографскидемографски аспектаспект, , кактокакто ии специфичнотоспецифичното йй
въздействиевъздействие върхувърху условиятаусловията нана трудтруд ии жизненжизнен стандартстандарт нана женитежените ии
младитемладите хорахора;;

●● анализиранеанализиране икономическотоикономическото значениезначение нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост, , 
нейнитенейните последствияпоследствия ии ефектиефекти заза отделнияотделния работникработник ии заза пазарапазара нана
трудатруда катокато цялоцяло, , кактокакто ии додо каквакаква степенстепен допринасядопринася заза гъвкавосттагъвкавостта нана
пазаритепазарите нана трудатруда

БюджетнаБюджетна линиялиния: 04.04 08: 04.04 08
ПилотенПилотен проектпроект заза насърчаваненасърчаване

трансформациятатрансформацията нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв
работаработа сс праваправа
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ПАРТНЬОРИТЕ

4 4 националнонационално представенипредставени
синдикатасиндиката

1 1 националнонационално представенапредставена
работодателскаработодателска
организацияорганизация
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ЦЕЛИЦЕЛИ

•• ИдентифициранеИдентифициране ии анализанализ нана измерениятаизмеренията ии формитеформите нана
нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв металнатаметалната индустрияиндустрия, , кактокакто ии съществуващитесъществуващите
законодателнизаконодателни механизмимеханизми заза защитазащита интереситеинтересите нана нестандартнонестандартно заетитезаетите; ; 

•• СтруктуриранеСтруктуриране нана препоръкипрепоръки заза променипромени ии усъвършенстванеусъвършенстване нана
националнитенационалните законодателствазаконодателства нана БългарияБългария, , ИспанияИспания, , АвстрияАвстрия ии УнгарияУнгария заза
гарантиранегарантиране нана повечеповече социалнасоциална сигурностсигурност заза нестандартнонестандартно заетитезаетите;;

•• СтимулиранеСтимулиране нана конструктивенконструктивен диалогдиалог междумежду социалнитесоциалните партньорипартньори
заза постиганепостигане нана балансиранабалансирана ии приемливаприемлива ии заза дветедвете странистрани ((ТрудаТруда ии
КапиталаКапитала) ) визиявизия заза гъвкавагъвкава сигурностсигурност вв металнатаметалната индустрияиндустрия;;

•• НасърчаванеНасърчаване обменаобмена ии трансфератрансфера нана добридобри практикипрактики заза конверсияконверсия
нана атипичнитеатипичните трудовитрудови отношенияотношения вв такиватакива, , даващидаващи повечеповече социалнисоциални праваправа ии
сигурностсигурност заза работнотоработното мястомясто;;

•• ЗасилванеЗасилване нана социалниясоциалния диалогдиалог ии колективнотоколективното договарянедоговаряне катокато
мощнимощни инструментиинструменти заза борбаборба сс неравенствотонеравенството ии несигурносттанесигурността..
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ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

ЧетвъртиЧетвърти етапетап
ЗаключителнаЗаключителна
КонференцияКонференция

СофияСофия

ТретиТрети етапетап
ИзследванеИзследване
4 4 държавидържави--

членкичленки нана ЕСЕС

ВториВтори етапетап
3 3 ДискусионниДискусионни

форумафорума
ВиенаВиена, , МадридМадрид, , 

БудапещаБудапеща

ПървиПърви етапетап
ПърваПърва срещасреща

СофияСофия

ПроектПроект
VS/2011/0495VS/2011/0495

СТРУКТУРАСТРУКТУРА

►► ПродължителностПродължителност--
11 11 месецамесеца
15.12.201115.12.2011--30.11.201230.11.2012
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ТАРГЕТТАРГЕТ ГРУПИГРУПИ
►► ПредвиденитеПредвидените проектнипроектни дейностидейности засягатзасягат
изцялоизцяло металнияметалния секторсектор

●● СиндикалниСиндикални представителипредставители, , занимаващизанимаващи сесе сс въпроситевъпросите нана
нестандартнатанестандартната заетостзаетост, , работницитеработниците мигрантимигранти, , социалниясоциалния
диалогдиалог ии колективнотоколективното трудовотрудово договарянедоговаряне

●● МениджъриМениджъри ““ЧовешкиЧовешки ресурсиресурси””

●● ПредставителиПредставители нана държаватадържавата-- експертиексперти отот МинистерствотоМинистерството нана
трудатруда ии социалнатасоциалната политикаполитика, , МинистерствотоМинистерството нана икономикатаикономиката
ии АгенциитеАгенциите попо заетосттазаетостта

●● СиндикалниСиндикални лидерилидери нана нивониво компаниякомпания

●● ПредставителиПредставители нана групитегрупите ии комитетитекомитетите попо условияусловия нана трудтруд вв
предприятиятапредприятията

●● ПредставителиПредставители нана комитетитекомитетите ии структуритеструктурите заза работаработа сс женижени ии
младимлади работнициработници вв предприятиятапредприятията

●● СиндикалниСиндикални активистиактивисти
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ПървиПърви етапетап

►► ПърваПърва срещасреща заза стартиранестартиране нана проектапроекта-- 19.01.201219.01.2012гг., ., СофияСофия

●● ДомакиниДомакини : : СФСФ ““МеталициМеталици”” ии БАМИБАМИ

►► УчастнициУчастници: 34: : 34: представителипредставители нана партньоритепартньорите попо проектапроекта, , 
нана КонфедерациятаКонфедерацията нана независимитенезависимите синдикатисиндикати вв БългарияБългария, , 
синдикалистисиндикалисти, , представителипредставители нана работодателитеработодателите вв браншабранша

►► РезултатиРезултати::

●● запознаванезапознаване сс философиятафилософията, , целитецелите ии структуратаструктурата нана проектапроекта

●● представянепредставяне нана партньоритепартньорите

●● обсъжданеобсъждане ии съгласуванесъгласуване нана планплан заза изпълнениеизпълнение нана заложенитезаложените
проектнипроектни дейностидейности

●● очакваниочаквани резултатирезултати ии добавенадобавена стойностстойност
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ВториВтори етапетап

►► 3 3 ДискусионниДискусионни форумафорума:

●● ДискусионенДискусионен форумфорум 1 1 -- мм. . мартмарт 20122012гг..---------->> 1111--12 12 априлаприл; ; ВиенаВиена
ДомакиниДомакини: PRO: PRO--GEGE

●● ДискусионенДискусионен форумфорум 2 2 –– 2525--26 26 априлаприл 20122012гг.; .; МадридМадрид
ДомакиниДомакини: FI. CC.OO: FI. CC.OO

●● ДискусионенДискусионен форумфорум 3 3 –– 2929--30 30 маймай 20122012гг.; .; БудапещаБудапеща
ДомакиниДомакини: VASAS: VASAS

►► УчастнициУчастници:: представителипредставители нана синдикатитесиндикатите, , работодателитеработодателите ии държаватадържавата

►► ЗадачиЗадачи:: представянепредставяне нана социалносоциално--икономическатаикономическата конюнктураконюнктура ии
ситуациятаситуацията нана пазарапазара нана трудатруда вв съответнатасъответната държавадържава--членкачленка; ; представянепредставяне
измерениятаизмеренията нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв металнатаметалната индустрияиндустрия; ; 
структуриранеструктуриране нана препоръкипрепоръки къмкъм националнитенационалните политикиполитики вв областтаобластта нана
заетосттазаетостта ии меркитемерките нана пазарапазара нана трудатруда



ДискусионенДискусионен форумфорум 11

УчастнициУчастници: 26, : 26, представителипредставители нана партньоритепартньорите попо проектапроекта, , нана
работодателитеработодателите вв браншабранша, , външнивъншни експертиексперти

РезултатиРезултати: : ИзмеренияИзмерения нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв АвстрияАвстрия: : 

засегнатизасегнати саса найнай--вечевече самостоятелносамостоятелно заетизаети лицалица, , имигрантиимигранти, , 
служителислужители нана непълнонепълно работноработно времевреме, , стажантистажанти, , хроничнохронично
болниболни, , хорахора сс намаленанамалена трудоспособносттрудоспособност, , 
самотнисамотни родителиродители, , продължителнопродължително
безработнибезработни лицалица; ; 

чрезчрез атипичнитеатипичните формиформи нана заетостзаетост
сесе елиминираелиминира социалнатасоциалната защитазащита
ии всякаквивсякакви гаранциигаранции срещусрещу загубазагуба
нана работнотоработното мястомясто; ; 

налиценалице ее увеличаванеувеличаване нана ““мнимомнимо””
самостоятелносамостоятелно заетитезаетите лицалица, , идващиидващи
катокато работнициработници--мигрантимигранти отот
новитеновите странистрани--членкичленки нана ЕСЕС; ; 
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РезултатиРезултати: : ИзмеренияИзмерения нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв АвстрияАвстрия::

голямголям процентпроцент отот работещитеработещите беднибедни саса именноименно самостоятелносамостоятелно заетизаети;;
увеличаванеувеличаване нана временнатавременната заетостзаетост чрезчрез агенцииагенции заза временнавременна заетостзаетост ((вв

повечетоповечето случаислучаи договоритедоговорите саса съссъс сроксрок междумежду 11-- 3 3 месецамесеца; 1/3 ; 1/3 отот временновременно
наетитенаетите саса заза сроксрок додо 1 1 месецмесец); ); 

21,66% 21,66% отот временнитевременните работнициработници саса наетинаети заза сроксрок додо 1 1 месецмесец, , аа 26,41% 26,41% саса
оставениоставени нана 12 12 месецамесеца илиили попо--дългодълго;;

7,80% 7,80% отот временнитевременните служителислужители саса наетинаети заза сроксрок додо 1 1 месецмесец, , аа 49,98% 49,98% саса
оставениоставени нана 12 12 месецамесеца илиили попо--дългодълго;;
околооколо 50% 50% отот женитежените саса вв атипичниатипични формиформи нана заетостзаетост;;
работаработа нана нъпълнонъпълно работноработно времевреме-- засягазасяга вв попо--голямаголяма степенстепен женитежените: : 

86.9% 86.9% отот заетитезаетите нана непълнонепълно работноработно времевреме саса женижени, , аа 13.1% 13.1% саса мъжемъже;;
процентпроцент нана временнивременни работнициработници мъжемъже-- 67, 75 %;  67, 75 %;  процентпроцент женижени-- 13,94 %;13,94 %;
презпрез 20102010гг. . процентътпроцентът нана временновременно наетитенаетите вв индустриятаиндустрията ее 8, 9 %;8, 9 %;

КолективенКолективен трудовтрудов договордоговор заза секторсектор ““АгенцииАгенции заза временнавременна заетостзаетост””, , вв
силасила отот 01.03.200201.03.2002гг..
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ДискусионенДискусионен форумфорум 22

УчастнициУчастници: 31,: 31, представителипредставители нана партньоритепартньорите попо проектапроекта, , 
синдикалистисиндикалисти, , журналистижурналисти

РезултатиРезултати: : ИзмеренияИзмерения нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв ИспанияИспания::
ИкономическатаИкономическата кризакриза показапоказа

слабосттаслабостта нана ИспанскияИспанския моделмодел нана
трудоватрудова заетостзаетост. . ПроцентътПроцентът нана
безработицабезработица ее 25 %, 25 %, катокато
процентътпроцентът нана младежкамладежка
безработицабезработица ((младежимладежи подпод 25 25 
годишнагодишна възраствъзраст) ) ее околооколо 50 %. 50 %. 
ТрудоватаТрудовата реформареформа отот 20102010--20112011гг. . 
имаима заза резултатрезултат загубазагуба нана 700 000 700 000 
работниработни местаместа;;
ДраматичноДраматично понижаванепонижаване

размераразмера нана трудовитрудови
възнаграждениявъзнаграждения-- сс 20 %. 20 %. ИмаИма
огромниогромни разликиразлики вв социалниясоциалния
статусстатус нана населениетонаселението ии сериозенсериозен
спадспад вв потреблениетопотреблението;;
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ДискусионенДискусионен форумфорум 22

РезултатиРезултати: : ИзмеренияИзмерения нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв ИспанияИспания::

1/3 1/3 отот всичкивсички безработнибезработни вв ЕСЕС саса испанскииспански гражданиграждани ии 1/3 1/3 отот всичкивсички
испанскииспански безработнибезработни нене получаватполучават никаквиникакви обезщетенияобезщетения;;
ВсичкиВсички членовечленове нана 11 500500 000 000 домакинствадомакинства саса безработнибезработни;;
ПрезПрез 2006 2006 гг. . 34.4 % 34.4 % отот заетитезаетите саса временнивременни работнициработници, , аа презпрез 2011 2011 гг..-- 25 25 

%. %. СпадътСпадът сесе дължидължи нана икономическатаикономическата кризакриза. . 90 % 90 % отот съкратенитесъкратените
работнициработници попо времевреме нана кризатакризата саса временнивременни работнициработници, , работнициработници нана
непълнонепълно работноработно времевреме илиили нана срочнисрочни трудовитрудови договоридоговори. . СамоСамо 9.2 % 9.2 % отот
съкратенитесъкратените саса работнициработници нана безсрочнибезсрочни трудовитрудови договоридоговори;;
ПрезПрез 2012 2012 гг. . делътделът нана временнатавременната заетостзаетост ее 17, 9 %;17, 9 %;
ДялДял нана заетизаети вв индустриятаиндустрията презпрез 2011 2011 гг..-- 14, 20 %, 14, 20 %, аа вв секторасектора нана

услугитеуслугите-- 74,40 %;74,40 %;
ОтОт приблизителноприблизително 350 000 350 000 загубенизагубени работниработни местаместа вв индустриятаиндустрията, , 

42.6% 42.6% саса формиформи нана временнавременна заетостзаетост (166,000);(166,000);
НайНай--уязвимитеуязвимите групигрупи саса младежитемладежите ии женитежените, , катокато заплащанетозаплащането нана

трудатруда нана женитежените ее средносредно сс 28% 28% попо--нискониско отот товатова припри мъжетемъжете..
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http://www.youtube.com/watch?v=hrlhttp://www.youtube.com/watch?v=hrl
ezk2XEno&feature=youtu.beezk2XEno&feature=youtu.be
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УчастнициУчастници: 28,: 28, представителипредставители нана партньоритепартньорите попо проектапроекта, , нана
работодателитеработодателите вв браншабранша, , синдикалистисиндикалисти

РезултатиРезултати: : ИзмеренияИзмерения нана нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв УнгарияУнгария::

НисъкНисък процентпроцент нана заетизаети чрезчрез агенцииагенции заза
временнавременна заетостзаетост -- 2,5% 2,5% -- 3%;3%;
ВъзходящаВъзходяща тенденциятенденция додо 2008 2008 гг.;.;
ПрезПрез последнитепоследните дведве годинигодини сесе

наблюдаванаблюдава спадспад, , зарадизаради икономическатаикономическата
кризакриза;;
формитеформите нана трудоватрудова заетостзаетост саса: : 

●● нормалнинормални двустраннидвустранни трудовитрудови
правоотношенияправоотношения
●● атипичниатипични трудовитрудови договоридоговори
●● специалниспециални формиформи нана заетостзаетост
●● ""ЧернаЧерна" " работаработа-- заетостзаетост вв сивиясивия секторсектор
ДялДял нана наетинаети нана безсрочнибезсрочни трудовитрудови

договоридоговори 8080-- 82% , 82% , наетинаети нана срочнисрочни
договоридоговори-- околооколо 8, 4%8, 4%..
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ИЗВОДИИЗВОДИ
НаличиеНаличие нана атипичниатипични формиформи нана заетостзаетост въввъв всичкивсички държавидържави, , включенивключени вв

изпълнениетоизпълнението нана проектапроекта, , катокато процентнотопроцентното съотношениесъотношение междумежду нормалнанормална ии
нестандартнанестандартна заетостзаетост варираварира вв зависимостзависимост отот националнитенационалните особеностиособености ((попо--
голямголям процентпроцент нана засегнатизасегнати отот новияновия моделмодел нана трудовитрудови отношенияотношения сесе
наблюдаванаблюдава вв АвстрияАвстрия ии ИспанияИспания, , докатодокато БългарияБългария ии УнгарияУнгария заза моментамомента
запазватзапазват приоритетаприоритета нана стандартнитестандартните формиформи нана заетостзаетост););
ВъвВъв всичкивсички държавидържави, , партньорипартньори попо проектапроекта, , новитеновите формиформи нана заетостзаетост сесе

характеризиратхарактеризират сс липсалипса нана социалнасоциална сигурностсигурност, , защитазащита ии гаранциигаранции срещусрещу
загубазагуба нана работнотоработното мястомясто, , кактокакто ии сс липсалипса нана социалнисоциални придобивкипридобивки ии
възможностивъзможности заза кариернокариерно развитиеразвитие ии професионалнопрофесионално обучениеобучение ии
израстванеизрастване;;
ВВ разгараразгара нана икономическатаикономическата кризакриза въввъв всичкивсички държавидържави, , участващиучастващи вв

проектапроекта, , първитепървите, , коитокоито загубихазагубиха работнитеработните сиси местаместа, , бяхабяха работницитеработниците ии
служителитеслужителите вв атипичниатипични формиформи нана заетостзаетост;;
НайНай--голямотоголямото предизвикателствопредизвикателство предпред синдикатитесиндикатите вв БългарияБългария, , АвстрияАвстрия, , 

ИспанияИспания ии УнгарияУнгария ее намираненамиране нана точнияточния балансбаланс междумежду гъвкавостгъвкавост ии
сигурностсигурност нана пазаритепазарите нана трудатруда, , кактокакто ии новинови начининачини ии инструментиинструменти заза
организиранеорганизиране//синдикализиранесиндикализиране нана атипичноатипично заетитезаетите, , ии заза защитазащита нана
индустриятаиндустрията ии стандартниястандартния моделмодел нана индустриалнииндустриални отношенияотношения..
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ТретиТрети етапетап

УНГАРИЯУНГАРИЯ

ИСПАНИЯИСПАНИЯ

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

АВСТРИЯАВСТРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕИЗСЛЕДВАНЕ

♦♦ 15/03/201215/03/2012--29/06/201229/06/2012

♦♦ ИзследванеИзследване нана
измерениятаизмеренията, , формитеформите ии
катализаторитекатализаторите нана
нестандартнатанестандартната заетостзаетост вв
металнатаметалната индустрияиндустрия

ЗадачиЗадачи:: анализанализ нана ефектитеефектите
отот нестандартнатанестандартната заетостзаетост; ; 
структуриранеструктуриране нана препоръкипрепоръки; ; 
базабаза данниданни сс добридобри практикипрактики





БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: Само в дейност 24.Производство на основни метали – около 12 500 души
Нямат съществено приложение атипичните форми на заетост

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: Приблизително 8-10% са наетите на срочни договори; 3- 4% - чрез агенции за временна
заетост; на непълно работно време- 5,5%.

АВСТРИЯАВСТРИЯ: Преобладаващата нестандартна заетост в промишления сектор в Австрия е под
формата на временна заетост чрез агенции за временна заетост. От около 220 000 работници в
преработващата промишленост 8.9% през 2011г. са временни работници.

ИСПАНИЯИСПАНИЯ:: Последните данни за заетостта в металния сектор (декември 2011 г.) показват, че
броят на заетите лица е 1.124.000 , от които 17 % са в атипични форми на заетост .

1. Заетост в металния сектор – численост на заетите, какъв процент от тях
са заети в атипични форми на работа ? 

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: Срочни трудови договори; Непълно работно време

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: СрочниСрочни договоридоговори, , дистанционнадистанционна работаработа, , временнавременна заетостзаетост, , самостоятелнасамостоятелна заетостзаетост, , 
непълнонепълно работноработно времевреме, , случайнаслучайна заетостзаетост..

АВСТРИЯАВСТРИЯ: Около 1/3 (31%) от всички заети са в атипична форми на заетост. Около 45% от заетите
работещи жени са наети на непълно работно време; при мъжете този процент е 7.6%.  През 2011г. 
от 3 253 394 заети, 74 783 са временни работници (2,3%).

ИСПАНИЯИСПАНИЯ: : СрочниСрочни договоридоговори, , временнавременна заетостзаетост..

2. Кои са най-често срещаните форми на нестандартна работа - срочни трудови договори, непълно работно
време, наети чрез агенции за временна заетост и други ?



БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: Тези форми не са характерни за металургията и нямат значими последствия върху работника.

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: Несигурност за продължителността на договора; проблеми с "равното третиране" що се отнася до
заплати, социални придобивки и възможности за кариерно развитие; липса на възможности за
професионално обучение.

АВСТРИЯАВСТРИЯ: : Ниски доходи и нестабилност на заетостта; избягване плащането на социални осигуровки; 
намалени възможности за професионално израстване; проблеми, касаещи здравословните и безопасни
условия на труд.

ИСПАНИЯИСПАНИЯ:: Липса на сигурност за работното място и на здравословни и безопасни условия на труд.

3. Последствия за работещите, заети в атипични форми на работа относно – сигурност на и за работното
място, доходи, безопасност и здраве при работа ?

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: Би могло да се използва, но няма налична такава информация.

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: В момента няма отделен колективен трудов договор, който да се прилага само за
временни работници, наети чрез агенции за временна заетост. В отделните КТД на местно ниво
има известни регулации, които касаят временните работници и служители, но те са все още
твърде малко.

АВСТРИЯАВСТРИЯ: : Да. Има отделен КТД за временни работници и служители, наети чрез агенции за
временна заетост.

ИСПАНИЯИСПАНИЯ:: Да, то е важен инструмент за осигуряване на равно третиране на всички работници и
служители.

7. Използва ли се колективното трудово договаряне като инструмент за закрила на заетите в атипични
форми на работа ?

Ако отговорът Ви е „да” - посочете примери ?



БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: Тези форми обогатяват възможностите да бъдат наемани работници за определени срокове, 
удобни са не само за работодателя, но и за тях. Създават гъвкавост на пазара на труда и не следва да се
отричат. Дори могат да се ползват като мярка за преодоляване на проблема с трайно безработните и отказ от
включване в трудовия процес. 

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: Възприемат ги като една нормална, типична заетост.

АВСТРИЯАВСТРИЯ:  :  СС началотоначалото нана кризатакризата презпрез 2008 2008 гг., ., временнитевременните служителислужители саса първитепървите, , коитокоито губятгубят
работнитеработните сиси местаместа. . МеждувременноМеждувременно, , попо времевреме нана кризакриза тезитези формиформи нана заетостзаетост саса попо--
предпочитанитепредпочитаните отот работодателитеработодателите, , защотозащото припри необходимостнеобходимост многомного попо--леснолесно сесе освобождаватосвобождават отот
работницитеработниците, , катокато ии разходитеразходите имим заза тяхтях саса многомного попо--малкомалко..

ИСПАНИЯИСПАНИЯ:: СС появатапоявата нана тезитези формиформи нана заетостзаетост паднападна ценатацената нана работнатаработната силасила ии особеноособено вв
условияусловия нана кризакриза работницитеработниците саса многомного попо--склоннисклонни дада приематприемат всякаквивсякакви условияусловия отот страхстрах дада нене
загубятзагубят работатаработата сиси..

9. Какво е отношението на работодателите спрямо атипичните форми на работа в металната индустрия ? 
Има ли тенденция определени групи работещи да биват премествани от стандартни на нестандартни форми

на работа, особено в кризисните условия през последните години ?

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: За момента няма такава практика.

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: Да, има добри практики в някои компании.

АВСТРИЯАВСТРИЯ:: Да, има сключен КТД за работниците и служителите, наемани чрез агенции за
временна заетост.

ИСПАНИЯИСПАНИЯ:: Да, съществува диалог, но отделен, специален КТД за временно наетите няма.

12. Има ли практика да се развива социален диалог в агенциите за временна заетост – сдружаване на
работниците, колективно договаряне и т.н. ?  Посочете примери ?



БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: За еднакъв труд, не би следвало да има разлика.

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: Да, има разлика, в по-добра позиция са наетите за неопределен период от време.

АВСТРИЯАВСТРИЯ:: липсва информация ????????????

ИСПАНИЯИСПАНИЯ:: За еднакъв труд, не би следвало да има разлика.

13. Има ли разлика в заплащането и социалните придобивки между работещите на постоянен трудов
договор и пълно работно време и работещите на срочен договор, непълно работно време, или наети чрез

агенции за временна заетост ? 

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: Само на основа на законодателството

УНГАРИЯУНГАРИЯ: : ОграничаванеОграничаване разпространениеторазпространението нана тозитози видвид заетостзаетост, , постояненпостоянен контролконтрол ии налаганеналагане нана санкциисанкции

АВСТРИЯАВСТРИЯ: : липсва информация ????????????

ИСПАНИЯИСПАНИЯ: : ВВ моментамомента държаватадържавата ее предприелапредприела действиядействия заза регламентиранерегламентиране нана дейносттадейността нана агенциитеагенциите заза
временнавременна заетостзаетост. . СиндикатитеСиндикатите саса поелипоели ангажиментангажимент заза поддържанеподдържане нана стабилнистабилни трудовитрудови праваправа ии равноравно
третиранетретиране нана всичкивсички работнициработници вв компаниятакомпанията..

17. Каква според Вас е ролята на Държавата в регулирането на тези форми на атипична заетост ? 



БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ:: Няма информация за момента

УНГАРИЯУНГАРИЯ:: Несигурната продължителност на заетостта се отразява негативно
както на здравното осигуряване, така и на социалното осигуряване.

АВСТРИЯАВСТРИЯ:: Атипичната заетост не осигурява непрекъснатост на трудовия живот, 
което влияе негативно на системата за социално осигуряване. Увеличаването на
нестандартната заетост води до постепенна ерозия в пенсионно-осигурителната

система.

ИСПАНИЯИСПАНИЯ:: Колкото повече се разпространява нестандартната заетост, толкова по-
голямо е отражението в социално-осигурителната система, защото все повече
намаляват отчисленията за здравни и социални осигуровки, което впоследствие

се отразява и върху здравеопазването, образованието и т.н

18. Как се отразява според Вас разпространението на атипичните форми на заетост на
социално-осигурителната система във Вашата страна ? 



ЧетвъртиЧетвърти етапетап
►► ЗаключителнаЗаключителна КонференцияКонференция-- 2424--25 25 октомвриоктомври 20122012гг., ., СофияСофия

● Домакини : СФ “Металици” и БАМИ

► Задачи:

● представяне на ясна картина
за реалните и социалните
измерения на нестандартната
заетост в металната индустрия
в 4 държави-членки-
България, Австрия, Унгария и Испания

● преглед на реализираните
проектни дейности и
оценка на постигнатите резултати

● обсъждане и съгласуване
на план за разпространение и
мултиплициране на резултатите
от изпълнението на проекта
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ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА БРОШУРАБРОШУРА

ПЛАКАТПЛАКАТ

КНИГАКНИГА

ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

ЯнуариЯнуари
20122012гг..

ЯнуариЯнуари
20122012гг..

СептемвриСептември--
декемвридекември

20122012гг..

ДекемвриДекември 20112011гг..--
ДекемвриДекември 20122012гг..







ПоследващиПоследващи
дейностидейности

ПодготовкаПодготовка ии
отпечатванеотпечатване нана

КнигаКнига

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ЗаключителнаЗаключителна
КонференцияКонференция

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ДискусионенДискусионен

форумфорум 33

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ДискусионенДискусионен

форумфорум 22

ПроучванеПроучване

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
ДискусионенДискусионен

форумфорум 11

ПодготовкаПодготовка ии
отпечатванеотпечатване нана
информационнаинформационна

брошураброшура

ПодготовкаПодготовка ии
провежданепровеждане нана
първапърва срещасреща

ОрганизационноОрганизационно, , 
техническотехническо ии
финансовофинансово
управлениеуправление

М12

11.

2012

М11

10.

2012

М10

09.

2012

М9

08.

2012

М8

07.

2012

М7

06. 

2012

М6

05.

2012

М5

04.

2012

М4

03.

2012

М3

02.

2012

М2

01.

2012

М1

12.

2011
ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ
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ОБХВАТОБХВАТ НАНА ПРОЕКТНИТЕПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ

ИнформационнаИнформационна
кампаниякампания

ЧетвъртиЧетвърти етапетап

ТретиТрети етапетап

ВториВтори етапетап

ПървиПърви етапетап

30 30 
душидуши

75 75 душидуши

500 500 душидуши

40 40 душидуши

4 000 4 000 душидуши
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ЕКИПЕКИП
РЪКОВОДИТЕЛРЪКОВОДИТЕЛ
ИнжИнж. . ВАСИЛВАСИЛ
ЯНАЧКОВЯНАЧКОВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КООРДИНАТОРИКООРДИНАТОРИ ЕКСПЕРТИЕКСПЕРТИ СЪТРУДНИЦИСЪТРУДНИЦИ

СЧЕТОВОДИТЕЛСЧЕТОВОДИТЕЛ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

РЕНЕТАРЕНЕТА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПОЛИТИМИПОЛИТИМИ
ПАУНОВАПАУНОВА
БАМИБАМИ

BelaBela BaloghBalogh
VASASVASAS

Felipe Lopez Felipe Lopez 
Alonso Alonso 

FI. CC. OOFI. CC. OO

Rainer Rainer WimmerWimmer
PROPRO--GEGE

ДИАНАДИАНА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ДИЛЯНАДИЛЯНА
ЯНАЧКОВАЯНАЧКОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ЕВГЕНИЕВГЕНИ ЯНЕВЯНЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

МАРИЯМАРИЯ БАНЧЕВАБАНЧЕВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СТОЯНСТОЯН ТОШЕВТОШЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ
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ОчакваниОчаквани/ / ПостигнатиПостигнати
резултатирезултати

•• УвеличаванеУвеличаване информираносттаинформираността ии знаниятазнанията
нана синдикатитесиндикатите ии нана работницитеработниците заза
измерениятаизмеренията ии формитеформите нана нестандартнатанестандартната
заетостзаетост вв металнияметалния секторсектор;;

•• ЗасилванеЗасилване капацитетакапацитета нана синдикатитесиндикатите заза
структуриранеструктуриране нана насокинасоки ии препоръкипрепоръки заза
ограничаванеограничаване нана атипичнитеатипичните формиформи нана
заетостзаетост;;

•• ПодкрепаПодкрепа заза разработванеторазработването ии изпълнениетоизпълнението
нана стратегическистратегически политикиполитики нана пазаритепазарите нана
трудатруда, , чииточиито ключовиключови целицели саса създаванетосъздаването нана
достойнидостойни работниработни местаместа ии подобряванеподобряване
качествотокачеството нана животживот;;

•• ПодкрепаПодкрепа кактокакто заза работницитеработниците, , такатака ии заза търсещитетърсещите
работаработа чрезчрез предоставянепредоставяне нана разбираемаразбираема ии достовернадостоверна
информацияинформация заза рисковетерисковете, , коитокоито крияткрият нестандартнитенестандартните
формиформи нана заетостзаетост;;
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ОчакваниОчаквани/ / ПостигнатиПостигнати
резултатирезултати

•• СъздаванеСъздаване нана стимулистимули ии изискванияизисквания къмкъм
работодателитеработодателите заза стремежстремеж къмкъм запазванезапазване
нана нестандартнонестандартно заетитезаетите ии наеманетонаемането имим нана
постояннипостоянни трудовитрудови договоридоговори;;

•• НасърчаванеНасърчаване обучениетообучението нана нестандартнонестандартно
заетитезаетите сс целцел помощпомощ ии подкрепаподкрепа заза
намираненамиране нана попо--добридобри работниработни местаместа;;

•• РазработванеРазработване нана „„рецептарецепта”” заза достоендостоен
трудтруд вв металнатаметалната индустрияиндустрия-- намираненамиране нана
пътекитепътеките къмкъм създаванетосъздаването нана повечеповече попо--
добридобри ии попо--сигурнисигурни работниработни местаместа, , ии
структуриранеструктуриране нана препоръкипрепоръки заза
усъвършенстванеусъвършенстване нана националнитенационалните социалнисоциални
политикиполитики ии активниактивни меркимерки нана пазаритепазарите нана
трудатруда..



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИ ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!
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http://ec.europa.eu/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/index_en.htm


