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Европейският социален диалог (СД) се отнася до дискусии,
консултации, преговори и съвместни действия с участието на
организации, представляващи двете страни на индустрията
(работодатели и служители). Социалният диалог на всички
равнища е предпоставка за функционирането на социалната
пазарна икономика в Европа и е от решаващо значение за
насърчаване на конкурентоспособността и справедливостта.
Строителният сектор е в основата на икономиката в повечето от
нашите страни. Строителният сектор осигурява 13 милиона преки
работни места, равняващи се на 6,1 % от общата заетост в ЕС27,
и допринася за около 9,5 % от БВП на ЕС през 2019 г., според
показателите на FIEC. Секторът има мултиплициращ ефект върху
други сектори на икономиката, като създава нови работни места,
стимулира икономическия растеж и предоставя решения на
обществените, климатичните и енергийните предизвикателства.
Партньорите на SuSodCo вече организираха три регионални
събития за изграждане на капацитет, които обединиха
представители на организациите на работодателите и
синдикалните организации от България, Гърция, Кипър, Словения,
Хърватия, Унгария, Румъния и ес чадър организации. Всички
събития последваха същата програма - първият ден беше
посветен на интересни презентации и обучения, занимаващи се с
актуални аспекти на социалния диалог. На втория ден 

Резюме на
отминали събития

Презентация на
нашата фаза на
експлоатация

На кратко за
проекта за СД

4-то СЪВМЕСТНО
ДЕЙСТВИЕ

https://susodco.eu/


СЪБИТИЕ 1 - Декември 2020 - ХЪРВАТИЯ - Бъдещето на строителството

Бъдещето на строителството ще бъде определено чрез дигитализация. Дигитализацията и
зелената икономика вървят ръка за ръка. Строителните площадки ще ставта все по-
дигитализирани.. 
След 10 години традиционният в момента строителен сектор ще бъде изцяло променен като
концепция и модел, тъй като новите технологии трябва да бъдат въведени с много по-бързи
темпове.
Настоящите двигатели на промяната, или така наречените глобални мегатенденции, са
дигитализация, глобализация, демографски промени и изменение на климата, които оказват
значително въздействие върху отделните икономически сектори.
Модернизирането на инфраструктурата, обновяването на сградите и въвеждането на нови
изисквания за енергийна ефективност, ще увеличат както търсенето на труд и зелени сгради,
така и на работниците с нови умения.
Подкрепата между държавите и силният социален диалог на европейско равнище са важни, за
да се преодолеят отрицателните аспекти на промяната.
Съвременният социален диалог трябва да включва работниците, защото без техния принос
иновациите не могат да бъдат завършени.
Паритарните фондове предлагат ефективни схеми за социална закрила и се справят с
отрицателните социални аспекти, които трансформиращите се икономики имат на пазара на
труда.

представителите на работодателите и служителите участваха в интерактивни сесии, за да
приложат новопридобитото знание на практика. Поради covid -19 ограничения, първоначално
планираните физически сесии в крайна сметка се провеждаха онлайн, но това имаше голямо
предимство - виртуалната реалност събра повече страни и хора заедно. Освен това всички
презентации на тези събития, проведени в ZOOM, бяха записани, така че съдържанието да може да
бъде видяно от повече хора.

Основните резултати от нашите 3 съвместни
действия, изграждащи капацитет събития:

EU construction
industry 

СЪБИТИЕ 2 - Април 2021 - УНГАРИЯ - Същността на комуникацията

Ключът към успешната комуникация в социалния диалог е определянето на цели, роли в
екипите и отчетност за вземане на решения.
Цифровите публикации стават все по-ефективни и влиятелни за различните аудитории. 

https://susodco.eu/events/cbe-no-1/
https://fiec-statistical-report.eu/2021/
https://susodco.eu/events/cbe-no-2/


Социалните медийни канали стават все по-важни за бизнеса днес. Twitter е най-важен за
ежедневната комуникация, LinkedIn за професионална комуникация и YouTube за споделяне
на късометражни филми и видео съобщения. 
Успешните компании са тези, чиито резултати се основават на постоянна комуникация,
ефективно сътрудничество и добра репутация
Стратегията "Син океан" е ефикасен инструмент за стратегическо планиране, който може
лесно да се прилага за социалния диалог.
В днешно време е важно да се мисли творчески и иновативно, да се види по различен начин
това, което другите виждат по един и същ начин, да се отиде отвъд традиционното мислене,
да се приложи смелост без страх от евентуален провал!

СЪБИТИЕ 3 - Юни 2021 - БЪЛГАРИЯ - Дигитална революция и дигитални
умения

Цифровата революция значително промени икономиката на всяка страна. Оказва влияние и върху
социалния диалог в строителния сектор чрез промяна на правилата на играта.
Европейските социални партньори насърчават своите членове в усилията им да дигитализират
строителната индустрия, която е много трудоемка и все още използва традиционни методи на
строителство.
През последните години се наблюдават песимистични сценарии, че роботите скоро ще заемат
работни места, но тази тенденция има и обратен ефект - в резултат на цифровизацията се
появяват нетипични работни места и нови професии, които променят пазара на труда.
Цифровизацията ще създаде много нови професии на пазара на труда, което изисква определени
отговори и действия от страна на социалните партньори - прогнозиране на промените и
анализиране на тяхното въздействие, разработване на стратегии за адаптиране на
професионалните умения към новите технологии, развиване на умения за нововъзникващи
професии.
Роботиката в строителството би довела до използването на устройства, които извършват
повтарящи се процеси, като повдигане на тежки предмети и поставянето им на точните
координати. Тези роботи могат да допринесат за по-безопасно и по-бързо строителство,
понижавайки разходите, като същевременно дават шанс на хората с увреждания. 
Развитието на изкуствения интелект и роботиката във всяка индустрия поражда опасения, че
много хора ще загубят работата си и ще бъдат заменени с по-интелигентни алгоритми или роботи,
но в строителната индустрия тези технологии са търсени поради недостиг на персонал, което
означава, че в този сектор се очакват по-високи заплати.
BIM е процес, свързан с обмена на данни между всички страни, участващи в строителния процес,
и оказва значително въздействие върху условията на труд по време на проектирането,
изпълнението на проекта и експлоатацията на сгради. 

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


ФАЗА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ- Насърчаване на дейностите и
целите за социален диалог на секторно равнище в
съответствие с член 154 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС)

Като част от фазата на експлоатация на проекта партньорите на SuSodCo са в процес на
разработване и изпълнение на 6 национални секторни кампании за социален диалог (СД),
насочени към повишаване на осведомеността, видимостта и признаването на секторните
Организации за СД, както и за справяне с ключовите набелязани приоритетни Въпроси, свързани
със СД в строителната индустрия на национално равнище. Приоритетните за СД области бяха
обсъдени и набелязани от всички национални партньори на СД и в шестте страни, участващи в
проекта (Словения, Гърция, България, Унгария, Хърватия, Кипър). Темите варираха от
цифровизация (създаване на работни места, съчетаване на работни места, цифровизация на
икономиката и обществото), паритетни фондове, учене през целия живот, ПОО (модернизиране
на пазара на труда, гъвкава сигурност и умения), Зелена сделка на ЕС (екологизиране на
икономиката), членство (гъвкава сигурност и умения) и др. Тези целенасочени национални
кампании ще помогнат на организациите на социалните партньори да допринесат за справяне с
всестранните предизвикателства на ЕС в областта на заетостта и социалната политика.
Експертите от PR и медийни отдели допринесоха с национални съобразени секторни стратегии и
планове за социален диалог, както и с подкрепа за популяризиране на медиите (повишаване на
осведомеността и интереса, разпространение на добри магазини и др.) и изготвяне на
информативни видео клипове. Всяка държава по проекта ще предприема съвместни медийни
действия през периода на проекта. Успоредно с това новата платформа за социален диалог
SUSODCO е разработена, за да улесни националните секторни организации за социален диалог
да си сътрудничат ефективно и ефикасно по социалния диалог, да повишават осведомеността
по ключови секторни въпроси, да насърчават обучението, да привличат членове, да инвестират
в изграждането на капацитет, да създават взаимодействия и в крайна сметка да насърчават
социалния диалог в бъдеще. Платформата ще бъде за нашия преговорно-информативен
дискурс за минали и текущи секторни дейности за СД и ще засили обмена на знания в областта.
Изключителните конкретни съвместни или отделни кампании и инициативи на социалните
партньори на национално или европейско равнище, обикновено с продължителност няколко
години, са вградени в новия wem platofrom. Те имат за цел да подобрят капацитета на
социалните партньори, да предотвратят симата икономиката, нелоялната конкуренция или
социалния дъмпинг, да защитят правата на командированите работници, да насърчат имиджа на
строителната индустрия и медиите, да повишат привлекателността на строителните дейности за
младите хора, да въведат цифровизация и да увеличат процента на цифровизация, да намалят
въглеродния отпечатък, да преследват целите



Среща на партньорите по проекта през септември 2021 г.

търсачка за успешни социални партньорски кампании и
проекти през последното десетилетие, което ще
помогне при намирането на решения за социални
преговори в строителния сектор в европейския регион
на ЦИЕ. Планирахме и съвместни медийни национални
и международни кампании за пролетта на 2022 г. и си
поставихме за цел по-голяма видимост и влияние на
ESD В нашите страни.

Консорциумът по проекта проведе редовен преглед на
работата, извършен на партньорска среща в края на
септември, и очерта план за постигане на всички
определени цели до края на проекта в края на май
2022 г. Беше особено интересно да се сравни
съвместната работа на социални партньори и медии /
PR експерти в 6 страни. По време на това
сътрудничество от няколко месеца се проведоха
дискусии и консултации как да се представи мисията
на социалното партньорство и силата на съвместните
действия пред публиката. 

Представителите на участващите страни от Южна и Източна Европа бяха много доволни от
предложения начин на работа, като се съсредоточиха повече върху обмисленото вътрешно
общуване, а след това върху добре планираната и целенасочена комуникация със заинтересованата
общественост. Ние също сме в процес на разработване и финализиране на нова онлайн платформа,

 на европейската и вътрешната политика, да подпомагат
свободното движение на работници в строителния сектор
на вътрешния пазар, да анализират въздействието и
последиците от миграцията на работниците,
въздействието на самостоятелната заетост в строителния
сектор. На онлайн платформата сме обобщили някои от
най-скорошните и зашеметяващи резултати. Научете
повече за регионалните дейности в подкрепа на социалния
диалог в Словения, Хърватия, Унгария, България, Кипър и
Гърция на SUSODCO.

https://susodco.eu/


БЕНЕФИЦИЕРИ, ПОКАНЕНИ ДА УЧАСТВАТ НА CBES

1-ва целева група: (секторни) социални партньори на строителната индустрия на засегнатите

държави

2-ра целева група: представители на държавите на комитета за социален диалог за строителната

индустрия

3-та целева група: организации на социални партньори, представляващи и услуги

Присъединете се към
нас на нашето 4-то cBE
събитие и следвайте

следващата ни стъпка:
https://susodco.gzs.si/vs

ebina/EN/News

Тази публикация е изготвена в рамките на проект „SUSODCO – ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО“, № VS/2020/0046, съфинансиран от Европейския
съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не ангажира същата с потвърждаване на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и

Комисията не може да бъде държана отговорна за съдържащата се в нея информация.

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ No 4, ОРГАНИЗИРАНО ОТ КИПЪРСКИЯ
СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР

Четвъртото събитие за изграждане на капацитет (CBE) на проекта е разделено на две сесии -
семинар и уъркшоп. 4-та cBE е планирана да се проведе в ZOOM поради продължаваща пандемия и
ограничени възможности за пътуване в рамките на Европа. Семинарът е планиран за 2 ноември
2021 г. от 9:00 до 13:00 ч. (CET), а уъркшопът — за 3 ноември 2021 г. от 9:00 до 12:00 ч. сутринта
(CET).

На нашия 4-ти CBE ще представим социалния диалог днес в Кипър и Добри практики, кои умения  са
необходими за ефективно колективно договаряне: комуникация, знания за съдържанието,
преговори, как успешно да кандидатстваме за финансиране от ЕС за социален диалог. В края на
първия ден ще има и представяне на СД Платформа: експлоатация на предишни и текущи СД
проект и инициативи.

На втория ден ще работим по общи проектни идеи на СД EU, които вече са определени като годни
за страните от Централна и Източна Европа (ЕЦЕЦ). Ще има и групова работа, която да излезе с
идеи за общи следващи действия, насочени към темата за социалния диалог.

https://susodco.eu/cbe-no-4/
https://susodco.eu/cbe-no-4/

