Формуляр за проектно предложение
От СФ „Металици”
Тема

№ 1 : Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2015.

Синдикатите и бизнеса за
металургията.

пенсионната сигурност

на работещите в

1. Контекст
Кое налага провеждането на мероприятието? Какъв е конкретният
проблем / повод?
Първо – представяне на информация относно общонационална проблематика ,
по следните въпроси
-Как ще продължи пенсионната реформа през 2015 г.?
-Кои са новите мерките
за оптимизиране на осигурителната система и
какви ще са ефектите от тях .
Второ - Преобладаващата част от работещите в бранш металургия са
категориини работници , т.е работещи при условията на първа и втора категория
труд , за които предвидения в законодателството „гратисен период” за
пенсиониране свършва в края на 2014 г.
Наложително е да бъде структурирано и подписано национално споразумение с
дългосрочна визия за развитие на пенсионната реформа, като бъдат взети под
внимание изготвените експертни предложения от страна на представителите на
работниците и служителите заети в бранш металургия.
2. Цел на мероприятието / поредицата от мероприятия
Какво ще бъде постигнато с провеждането на мероприятието? Как?
:Представяне на актуална и достовенна информация по темата.
:Провокиране на активното участие на социалните партньори за осигуряване
на пенсионна сигурност за работещите в сектор металургия.
Дискутиране на конкретни проблеми и предизвикателства в системата за
ранно пенсиниране на категориините работници от сектора.
Дискутираните казуси и направените предложения, по време на семинара,
ще бъдат представени на съответните държави институции , които
работят по въпросите на социалносигурителната систтема в България.

3. Концепция на мероприятието / поредицата от мероприятия
-Какъв е типа на мероприятието
:Семинар - дискусия с резултат конкретни предложения към правителството.
-Колко дни ще бъде продължителността на мероприятието?
:Два дни
-Кои са основните акценти в програмата на мероприятието?
:Доверието в реформата на пенсионната система в България - залог за
социална сигурност.
:Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2015.
:Синдикатите
и бизнеса за
пенсионната сигурност
на работещите в
металургията.
:Представяне на социалните ангажименти на социалните партньори, подписани в
БКТД и КТД в предприятията от металургията.
4. Целева група / Участници
:Участниците в семинара са синдикални активисти от 7 водещи предприятия от
сектор- металургия в България, директори човешки ресурси от предпрятията,
експерти от Минстерство на труда и социалната политика и НОИ.
Общо 35 участника
5. Месец / дата на провеждане
: 5-6 Февруари 2015 г
6. Бюджет
: 4800,00 лв. ( четири хиляди и осемстотин лева )
7. Ръководител на проекта
: Инж. Васил Яначков- Председател на СФ „Металици”
Лице за контакт
:Ренета Петрова – Зам- Председател на СФ „Металици”
:Диляна Яначкова – Експерт Проекти и синдикални обучения- СФ „Металици”

