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ЗА ПРОЕКТА 
Европейският социален диалог се отнася до дискусии, консултации, преговори и 
съвместни действия, включващи организации, представляващи двете страни на 
индустрията (работодатели и работници). Социалният диалог на всички нива е 
предпоставка за функционирането на европейската социална пазарна икономика и е 
от съществено значение за насърчаване както на конкурентоспособността, така и на 
справедливостта. Строителният сектор осигурява 14,8 милиона работни места и 
допринася за около 9 % от БВП на ЕС. Освен това той създава нови работни 
места, стимулира икономическия растеж и предлага решения за обществени, 
климатични и енергийни предизвикателства. 
 
Контекст и описание на проект SUSODCO 
Партньорите в социалния диалог  (СД) на строителната индустрия от Централна 
(Словения, Унгария), Югоизточна (Хърватия, България) и Южна Европа (Кипър, 
Гърция) ), желаещи и ангажирани да сътрудничат по-активно, както и предвид 
резултатите от предварително проучване, показващо общи предизвикателства, взеха 
решение да кандидатстват за финансиране на европроект (SuSodCo), насочен към 
теми, които целят: първо, укрепване и изграждане на капацитет за национален 
секторен СД и второ, по-активен принос към европейския СД (ЕСД). Проектът 
SuSodCo е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, 
разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на партньорите в социалния 
диалог в строителната индустрия от държавите-членки от Централна, Източна и 
Югоизточна Европа. В този смисъл, основната цел на проекта SuSodCo е да 
предостави на националните секторни партньори в СД липсващия ключов 
капацитет, който ще им позволи да бъдат по-активно ангажирани в секторния 
социален диалог и да засилят функциите си на национално ниво, което ще 
предостави възможност за растеж, развитие и активно включване в секторните 
дейности на ЕСД. 

ЦЕЛИ 
Основни цели на проект SUSODCO: 

• да възобнови националните секторни социални партньори; 
• да изгради и подобри техния капацитет за успешно и активно 

сътрудничество в областта на СД, позовавайки се на следващата 
Многогодишна работна програма за европейския социален диалог 
за строителната индустрия (2020-2023 г.) и националните 
приоритети на СД в строителната индустрия. 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 
 
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
Ул. Михаил Тенев 6, София 
00359 2 806 29 38  

www.susodco.eu 



НОВИНИ – ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ 

Партньорите успешно стартираха проекта през март т.г. На 30-ти и 
31-ви март проведохме нашата първа работна среща чрез онлайн 
платформата „Teams“. Чрез подобни събития се опознаваме по-
добре, засилваме взаимното си доверие и полагаме основите на 
ползотворно бъдещо сътрудничество. 

По време на срещата прегледахме дейностите по СД на национално 
ниво и обменихме мнения. Направихме конкретни планове за 
бъдещите ни задачи. Започнахме нашите подготвителни дейности – 
проучване на капацитета на националния социален диалог, 
обхващащ актуалните въпроси и тенденции в секторния СД и 
сравнителен анализ с Многогодишния план за действие на 
секторния СД. Ще реализираме 4 подобни съвместни проучвания – 
3 уеб проучвания и 1 изследване на терен, които ще бъдат 
обобщение в 4 тематични доклада.  

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
ПРОЕКТА  

Ние планираме да разработим нова безплатна адаптирана 
секторна платформа по СД в областта на строителството, 
която ще съдържа представяне на ключови предишни 
инициативи за СД и проекти на ЕС за по-нататъшно 
разпространение и използване на концепциите, прилаганите 
методологии, резултати и ефекти, постигнати в ЕС.  

Имайки предвид, че дейностите на националния СД изискват 
подкрепа от експерти и включват обратна връзка за 
националните инициативи и най-добрите практики в областта 
на СД относно планирането и сравнението на използваните 
концепции, резултатите, проучванията, посещенията за 
побратимяване, популяризацията, насоките и инструментите за 
еврофинансиране и т. н., настоящият проект има за цел да 
събере всички посочени по-горе характеристики и резултати в 
цялостен, прозрачен и актуализиран по отношение на 
съдържанието и експертизата подкрепящ инструмент - 
специална секторна уеб платформа, посветена на 

социалния диалог в строителството.  

Новата платформа ще отразява минали и текущи дейности по 
СД и други значими за строителния сектор инициативи на ЕС и 
ще обогати знанията за историческото развитие на СД на 
европейско и национално ниво. По-специално, платформата ще 
улесни националните секторни организации в СД за ефективно 
и ефикасно сътрудничество, за повишаване на осведомеността 
по важните за сектора въпроси, за насърчаване на обучението, 
за привличане на членове, за инвестиране в изграждане на 
капацитет, за създаване на синергии и в крайна сметка, за 
насърчаване на бъдещия социален диалог. И накрая, новата 
платформа може да поддържа и да осигурява 
разпространението на минали и текущи секторни инициативи и 
проекти и инициативи на СД в сектора. 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

Подготвяне на 4 национални съвместни проучвания, насочени към социалния диалог и 4 доклада  

1. Доклад за състоянието на националния СД в 6 партньорски държави, обхващащи 
актуалните теми и тенденции в секторния СД и сравнителен анализ с Многогодишния 
план за действие на секторния СД. 
2. Доклад – преглед на миналите и продължаващи индустриални отношения и 
финансирани от ЕС секторни инициативи и проекти.  
3. Доклад за вътрешната и външна комуникация на работодателските организации и 
професионалните организации в 6 страни-участнички в проекта.   
4. Доклад за капацитета за социален диалог на организациите – социални партньори. 

 БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

 
В края на тази година и през първата половина на 2021 г. планираме 4 СЪВМЕСТНИ 

СЪБИТИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ (регионални/местни 
специализирани двудневни събития), които ще надградят уменията на 
синдикатите и работодателските организации от 6-те партньорски държави за 
изграждане на ефективни и ефикасни индустриални отношения в Източна, 
Централна и Югоизточна Европа. 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА СЪБИТЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КАПАЦИТЕТ  
(разходите за участие ще бъдат възстановени от проект SUSODCO!) 

1ва целева група: секторни социални партньори от строителната 
индустрия от съответните страни  
2ра целева група: представители на съотвените държави в Комитета за 
социален диалог в строителната индустрия 

3та целева група: представителни организации на социални партньори 
като BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC, SME United.  

Събитие 1:  ХЪРВАТСКА - Дек 2020  
Събитие 2: УНГАРИЯ - Фев 2021 
Събитие 3: КИПЪР - Апр 2021 
Събитие 4: БЪЛГАРИЯ - Юни 2021 



 

Lead partner: 

 

Chamber of Construction and Building Materials 
Industry of Slovenia 
(CCIS CCBMIS) 
SLOVENIA 

  
Partners: 

  

 

The European federation of building and woodwork-
ers (EFBWW) 
BELGIUM 

 

 

Federation of Building, Wood and Building Material 
Workers' Unions 
(EFEDOSZSZ)  
HUNGARY 

 

National Federation of Hungarian Building Contrac-
tors (EVOSZ)  
HUNGARY 

 

Trade union of construction industry of Croatia 
(SGH)  
CROATIA 
 

 

Trade union of construction workers of Slovenia 
(SDGD) 
SLOVENIA 

 

Institute for training of personnel in international 
organisations (ITPIO)  
BULGARIA 

 

Construction, Industry and Water Supply Feder-
ation (FCIW Podkrepa)  
BULGARIA 

 

Bulgarian construction chamber (BCC) 
BULGARIA 
 

 Panhellenic association of engineers contractors of 
public works (PEDMEDE) 
GREECE 

 

Federation of the building contractors associations of 
Cyprus (OSEOK)  
CYPRUS 
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