
SUSODCO
ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО

СТРОИТЕЛСТВО

М А Й |  2 0 2 2  
 

И Н Ф О Б Ю Л Е Т И Н  Б Р О Й  4

В това издание

КОНТАКТ
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ул. Михаил Тенев 6, София

00359 2 806 29 38 

www.susodco.eu

приемане на цифровизацията на икономиката и обществото,
успоредно с придобиването на дигитални умения поради
технологичното развитие и иновациите;
отговор на модернизацията на пазара на труда и
демографските промени;
нови работни места, обединяване на профили, създаване на
работни места и съпоставяне на работни места въз основа на
новите политики и стратегии на ЕС в отговор на изменението
на климата и глобализацията и т. н.

Обединявайки работници и работодатели, социалният диалог има
допълнителното предимство да представлява голяма част от
обществото; заедно те могат успешно да се справят с
предизвикателствата на пазара на труда. Социалните партньори
се считат за ключови участници, когато става въпрос за
реформиране и модернизиране на обществата и икономиките.

Секторният социален диалог може да играе ключова роля в
подготовката за предизвикателствата на строителната индустрия:

Преминаване през
4 СЪВМЕСТНИ
ДЕЙСТВИЯ

Поуки, извлечени
от експерти по PR/
МЕДИИ

SUSODCO
съвместно
изследване

SUSODCO
конференции

https://susodco.eu/


Съвместно изследване на SUSODCO

1-ви доклад – Преглед на
състоянието на социалния
диалог в строителния сектор
в Югоизточен регион на ЕС

2-ри доклад – Цели и преглед
на ключови инициативи и
проекти, свързани със
социалния диалог в
строителството в ЕС през
периода 2010-2020 г.

3-ти доклад – Преглед на
вътрешната и външната
комуникация на
работодателските организации
и синдикатите в строителството
в Югоизточен регион на ЕС

4-ти доклад – Капацитет на
организациите на социалните
партньори за осъществяване на
социален диалог в
строителната индустрия в
Югоизточен регион на ЕС

https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-1.pdf
https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-2.pdf
https://susodco.eu/wp-content/uploads/2021/08/report-3.pdf


Финален доклад
Във финалния доклад можете да прочетете всичко за нашите 4
изследователски доклада, 4 събития за изграждане на капацитет,
работата на консорциума с експерти по PR медии, новата
тематична уеб платформа и много други. Но това не е всичко.
Можете също да гледате - има безброй QR кодове, които ще ви
отведат до нашите анимации, видеоклипове и други виртуални
места.
В доклада ще намерите и бележки за политиката, възможности за
бъдещо сътрудничество, ключови послания от SUSODCO и др.
Финалният доклад има и приложение: Опит от процеса на
договаряне на социалния диалог (в процеса на колективно
договаряне за колективен трудов договор).

Прочетете повече тук

Преминаване през 4 съвместни
действия: Регионални събития за
изграждане на капацитет
В хода на изпълнението на проекта SUSODCO партньорите организираха 4 взаимосвързани
регионални събития за изграждане на капацитет (CBE), насочени към предоставяне на
партньорите в социалния диалог в участващите страни с критичния капацитет за подкрепа на
индустриалните отношения в Централна и Югоизточна Европа.

Всяко събитие на SUSODCO привличаше на практика между 60 и 90 участници от повече от
дузина европейски страни. Всички събития за изграждане на капацитет следваха една и съща
структура, разделена на две сесии – семинари и работни срещи. В семинарите изтъкнати
участници обясниха последните тенденции в европейския социален диалог, а атрактивните
обучители подобриха комуникационните и дигиталните умения на участниците. В семинарите
участниците се събраха в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, за да
практикуват новопридобитите си знания.

Прочетете повече за четирите съвместни действия в нашия окончателен доклад.

https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/content/library/
https://susodco.eu/events/cbe-no-1/
https://susodco.eu/events/cbe-no-2/
https://susodco.eu/events/cbe-no-3/
https://susodco.eu/events/cbe-no-4/


SUSODCO дейности с PR/медийни
експерти
Фазата на експлоатация отразява последователни съвместни действия, предприети от
партньорите по проекта, целящи умножаване на експлоатацията, устойчивостта и въздействието
на дейностите по проекта, както и укрепване на националния социален диалог чрез провеждане
на целенасочени национални комуникационни кампании.

Чрез засилени взаимодействия, партньорски мрежи и интензивна работа с експерт по PR/MEDIA,
трансфер на знания и обмен на добри практики между ЕС и националните социални партньори в
строителния сектор.

Национални видеоклипове по приоритети на социалния диалог – за медийна
кампания (привличане на младежи в сектора)

Съвместно промоционално, разясняващо видео за европейския социален
диалог и националния социален диалог в строителния сектор

Английски
 

Словенски
 

Унгарски
 

Гръцки
 

Хърватски

https://www.sgh.hr/userfiles/files/susodco%20-pregovarajmo%20bolje(2).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=rBLfm1IB7kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LDFyi-fVWmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7bxb52ZhXhQ
https://www.sgh.hr/userfiles/files/susodco%20-pregovarajmo%20bolje(2).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JEh43D6b7Nk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uxbbSjroTzQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rBLfm1IB7kU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MrsTkllWYf8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7bxb52ZhXhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qv1Js4Cp_Kg
https://www.youtube.com/watch?v=BN6eqecF6qY
https://www.youtube.com/watch?v=JEh43D6b7Nk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=U8HTMQtSqPg
https://www.youtube.com/watch?v=WdqwYYXPTYM
https://www.youtube.com/watch?v=v0yfkcojjy8
https://www.youtube.com/watch?v=g7DsdbIMmys
https://www.facebook.com/watch/?v=354282949661345&ref=sharing


Нова тематична уеб платформа на
SUSODCO

Новата уеб платформа SUSODCO, проектирана като търсачка, представя дейности за социалния
диалог в строителния сектор в страните от Централна и Източна Европа и представя добри
практики и опит от вече реализирани и текущи инициативи.

По този начин подкрепяме развитието на дигитални инструменти като допълнителен ресурс за
провеждане на социален диалог. Платформата SUSODCO насърчава използването и
интегрирането на съвременни дигитални инструменти в дейности на социалния диалог и
процесите на преговори.

Източник на решения и вдъхновения за социален диалог

Заключителна европейска
конференция
Партньорите по проекта SUSODCO и Европейската федерация на работещите в строителството и
дърводобива организираха заключителната конференция в рамките на проекта SUSODCO, която
се проведе в (ограничена) хибридна форма в заседателната зала на EFBWW в Брюксел на 16
март 2022 г.

По време на заключителната конференция партньорите по проекта представиха резултатите от
националните кампании по проекта и възможните бъдещи тенденции за социалния диалог.
Европейските партньори споделят своя опит от социалния диалог на европейско ниво и
официално стартира платформата SUSODCO. Ние също се опитваме да проучим как да
продължим в бъдеще със социалния диалог. Гледайте видео и прочетете повече тук

Ключови тематични области
Социални (ПОО и младежи, заетост и здраве и

безопасност)
Икономика и право

Изграждане на капацитет

https://susodcoplatform.gzs.si/
https://susodco.eu/final-eu-conference/


Заключение
Социалните партньори играят важна роля, особено в преструктурирането в контекста на
цифровизацията. Поради тази причина голяма част от дейностите на проекта SUSODCO бяха
насочени към опознаване на нови тенденции като навлизащата в сектора дигитализация и
свързаните с нея предизвикателства и възможности. Чрез дейностите и постигнатите резултати
можем да предоставим моментна снимка на социалния диалог с някои общи проблеми и решения
за съответните 6 страни от ЕС, които можете да намерите в ЦИЕ.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект »SUSODCO - ПОДДРЪЖКА НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО, бр. VS/2020/0046“, съфинансиран от
Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и

Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

Заключителни национални
конференции

Словенската национална конференция се
проведе на 21 април 2022 г. от 9:00 до
13:00 ч. в MEGRA  в Горня Радгона.
Конференцията беше закрита с обещание
да продължи да бъде активна и
ангажирана към нашите членове, към
нашите общи интереси и към бъдещето на
строителната индустрия.

Словенска
На 18 март 2022 г. в помещенията на
Работническия дом в Загреб Председателят на
строителния синдикат Ясенка Вукшич и
Генералният секретар Домагой Фердебар
проведоха прес- и национална конференция на
проекта SUSODCO, на която представиха всички
основни дейности и работни срещи на
партньорите по проекта

Хърватска

На 27 април 2022 г. Камарата на
строителите в България проведе
национална брифинг конференция в
сградата на най-голямата национална
информационна агенция – Българска
телеграфна агенция. Конференцията беше
излъчена директно по канала на
агенцията. Те отбелязаха много голям
интерес и към темата – Социалният
диалог в строителството. На събитието
присъстваха 7 представители на медиите.

Българска
ÉVOSZ и ÉFÉDOSZSZ проведоха националната
си конференция на 18 май 2022 г. в централата
на ÉVOSZ. Лидерите на ÉVOSZ и ÉFÉDOSZSZ
изнесоха встъпителни речи. След това бяха
представени проектът SUSODCO и неговите
резултати, включително анимационен
видеоклип и два видеоклипа, произведени от
ÉVOSZ и инициативната платформа
SUSODCO. Събитието завърши с въпроси и
отговори и прекрасна и много добра торта
SUSODCO.

унгарски

Гледайте и прочетете
повече тук

OSEOK проведе своята национална
конференция SUSODCO в четвъртък, 26 май
2022 г. във Vino Cultura. Те представиха
постигнатото от консорциума по време на 27-
месечния проект. Представени бяха и четирите
съвместни изследователски доклада, нашето
жури чрез 4 съвместни действия, резултатите
от работата ни с PR/медийни експерти и нова
тематична уеб платформа SUSODCO.

Cypriot

https://susodco.eu/final-conferences/

