
 
“ИНФОРМИРАНИ И ОПИТНИ ЗА УСТОЙЧИВО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ” 
Повишаване на капацитета за информиране и 

консултиране на социалните партньори в 

сектор Земеделие за активно участие в 

трудовия живот и за устойчиво земеделие” 
VS/2012/003/0305 

Заседание на Управляващия комитет 

11 септември 2012г., София 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз 



Защо избрахме този проект? 

 Информиране и консултиране на работниците и 
служителите - част от Европейския социален модел и  
Хартата за основните права на ЕС 

 Обогатяване на основните права на работното място в 
името на социалните права на гражданите 

 Реализиране на тези права, като механизъм и 
процедури за участие в управлението 

 Взаимодействие между процедурите по I&C и 
синдикалните структури на ниво предприятие, както и 
процеса на колективното договаряне .... 



 Какво е състоянието на системите на I&C в сектора на 
земеделието в новите страни-членки и страни-
кандидатки? 

 Как може транснационалния опит да бъде положително 
използван в партньорството, за да се насърчи 
участието на работниците и служителите в процесите, 
свързани с промените в сектора и така да допринесем 
за индустриалната демокрация?  

 Какви са иновативните решения за управление на 
участието на работниците и служителите? 

 

 

Защо избрахме този проект? 



Проектът има за цел 

 Да насърчава дейности за подготовка на създаването на 
транснационални структури и механизми за I&C и участието 
на работещите и служителите в земеделието 

 Да насърчи разпространяване на информация и обмена на 
добри практики за създаване на структури и механизми за 
I&C и участие в сектор земеделие 

 Да се насърчат транснационални мерки в полза на новите 
страни-членки и страни-кандидатки, които да допринесат за 
повече участие на работниците и служителите  

 Да се насърчат иновативните действия за управляване на 
участието на заетите, с цел подпомагане процеса на 
управление на промените, за предотвратяване и уреждане 
на спорове в контекста на преструктуриране, сливания, 
поглъщания и т.н. на фирми на ниво ЕС. 



Партньорството 

 ЕФФАТ – Европейска федерация на синдикатите от 
земеделие, туризъм, храни 

 AGROSTAR  
 AGROSINDIKAT – Синдикат на работещите в агро-

индустриалните комплекси в Р. Македония 

 FGA CFDT- Federation generale agroalimentaire 

 IG BAU - Industriegewerkschaft Bauen - Agrar – Umwelt 

 ALPA - Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari 

 АЗПБ – Асоциация на земеделските производители в 
България 

 Регионален съюз на земеделските кооперации – 
Велико Търново 

 Федерация на независимите синдикати от 
земеделието 



Продължителност на дейностите 

 Начало- 01/09/2012 

 Край - 30/08/2013 

 Месеци – 12 

 Има три основни фази на жизнения 

    цикъл на проекта  

 Бюджет – 161 618 евро 

 20% съфинансиране  



До кого ще достигне проекта? 

 Представителите на работещите и служителите и синдикални 
активисти - участници в социалния диалог в сектора. Специален фокус 
поставяме върху следните браншове: 

 Напоителни системи 

 Селскостопански предприятия в Аграрната академия 

 Земеделски кооперации и организации на дребните фермери 

 Представители на работодателските организации от различни 
браншове на сектора, участващи в процеса на социален диалог и 
развиващи съвременни индустриални отношения и социално-
корпоративно поведение 

 Представителите на работещите и синдикални активисти, както и 
представители на работодателите, действащи на ниво предприятие. 
Хората от селските райони. Представители на медиите. 

 Други ключови играчи, заинтересовани от качеството на социалния 
диалог в сектора 

 



Очаквани резултати 

 Изследване/проучване на процеса по I&C на работното 
място, както и на нагласите, отношението и поведението 
по тези въпроси в сектор земеделие 

 3 Национални ръководства/препоръки за процеса по I&C 
и участието на работниците в селското стопанство в трите 
пилотни страни - партньори 

 Транснационална брошура по I&C в земеделието 

 Информирани и обучени 60 души - синдикални 
активисти и представители на работодателите за 
механизмите и процедурите на I&C 



Днешното заседание на 
Управляващия комитет 

 Представяне на партньорството и запознаване с 
концепцията на проекта, както и да се учреди 
Управляващия комитет на проекта 

 Разпределяне на задачите според времевия график 

 Да постигнем съгласие по: 

 Методологията на работа 

 Комуникационна стратегия 

 Стратегия за разпространение на резузлтатите 

 Стратегия за оценка 



Да очертаем основните дейности 

 Изследване на реализирането на правата по I&C в сектора - с 
подкрепата на външни експерти 
 Въпросници, интервюта, информация, събрани по време 

на работните срещи 
 Примери за добри практики - осигурени от партньорите от 

Италия, Франция, Германия 
 Препоръки към социалните партньори и планове за 

действие 
 Националните семинари в пилотни страни - Национални фокус-групи - 

Национални насоки/препоръки за подобряване на процеса на I & C 
 Транснационална Брошура относно процеса по I&C в селското стопанство 

 Транснационална конференция за активно участие и корпоративна 
отговорност за устойчиво земеделие и по-добра  качествена заетост 

 Ref.: GANT Диаграма 



График на събитията 

Start date End date Venue Type of event 

10/09/2012 12/09/2012 София Среща на Управляващия комитет 

PM1 

09/10/2012 11/10/2012 София Работна среща 1 

11/10/2012 13/10/2012 Скопие Среща на Управляващия комитет 

PM2 и Работна среща 2 

14/10/2012 16/10/2012 Букурещ Работна среща 3 

03/07/2013 04/07/2013 София Транснационална конференция 

05/07/2013 05/07/2013 София Среща на Управляващия комитет 

PM3 



Изпълнение на проекта - 

Методология 

 Събирането на данни и Изследването по прилагането на I&C 
в страните-партньори по проекта ще бъдат използвани като 
информационни материали 

 Работни срещи и дистанционна работа в партньорството и 
мрежата, създадена от ключовите играчи на двете нива-
национално и европейско 

 Външните експерти, ангажирани във всички етапи на проекта 
и работещи по тези въпроси ще подкрепят и водят 

процеса и ще дадат предложения  за очертаване на 

рамката и предложения за подобряване на законодателната 
рамка 



 Работен език на проекта е английския, а другите 
партньорски езици ще бъдат използвани за вътрешната 
комуникация. 

 По време на официалните срещи ще се използват  3 до 5 
езика. 

 Превода от езика на партньорите на английски и обратно 
на писмените материали ще бъде направен в съответната 
страната и ще се изпраща обратно на координатора. 

 Комуникацията ще се осъществява чрез интернет, 
електронна поща, телефон и лице в лице по време на 
официални срещи и конференции. 

Изпълнение на проекта- 

Комуникация 



Изпълнение на проекта – 
Разпространение на проектната идея и резултатите 

 Публикации в партньорските интернет-страници и списания 
 Информационна брошура за проекта на български, румънски, 

македонски, английски език - 500 копия 

 Националните ръководства/Препоръки на два езика Bg/ En 
Ro/En, MC/En – по 150 копия 

 Транснационалната Брошура на En, Bg, It, Ro, Ge, Mk - 200 копия 

 Медийна кампания - 2 пресконференции по време на втората 
среща на УК и Транснационалната конференция 

 Конференции, комисии, консултации и др, ще разпространят 
идеите на проекта, ще окажат въздействие върху 
общественото мнение както и върху вземащите решения за 
подобряване на състоянието  
 



Изпълнение на проекта- 

Наблюдение и оценка 
 Стратегия на оценяване - да се осигури плавно реализиране 

на проекта в съответствие с графика и в съответствие с 
политиката на EFFAT 

 Управляващият комитет – три работни срещи 

 Комуникация по напредъка на проекта, резултатите и 
въздействието на заседанията на секторния комитет по 
социален диалог и други официални партньорски срещи 

 Принос към събирането на информация, публикации и 
разпространение на информация, участие в основните 
събития 

 Коригиращи мерки трябва да се предприемат, ако е 
необходимо 



 

 

 

 


