
 

 

 
Окръжно LC № 48 (2004) на ЕФСКУ 
Синдикати, организиращи работниците 
в определени транснационални 
компании в Румъния, България, Италия, 
Чехия, Словакия, Германия, Австрия и 
Франция. 

 
 
Относно: Семинар 298.17.06 на Европейските заводски съвети (ЕЗС) за 
транснационалните компании. 
 
Лице за контакт: Ян Вилем Гудриаан 
 
 

Семинар на ЕЗС, организиран от ЕФСКУ, за Европейските заводски 
комитети и поглъщане на една  компания от друга в страните кандидатки 

Хотел Бест Уестърн Парк – Букурещ, Румъния 
29 януари – 1 февруари 2005 год. 

 
Уважаеми колеги, 
 
Имаме удоволствието да Ви поканим на семинара, организиран от ЕФСКУ, за 
Европейските заводски съвети. Семинарът е предназначен за представители на 
синдикати и заводски съвети, работещи в следните компании:  
ЕНЕЛ (Италия, Словакия, Румъния); ЕОН (Германия, България); ЕОН-Рургаз 
(Германия, Румъния); ЧЕЗ (Чехия - България); ЕВН (Австрия - България) 
Газ дьо Франс (Франция - Румъния) 
 
Целта на семинара е тези представители да се включат в създаването на 
Европейски заводски съвети.  Други представители също могат да участват, но 
този проект не позволява компенсиране на техните разходи. 
 
Цели 
 Да допринесе за разбиране на същността на създаването на ЕЗС 

[Специална Група за Преговори (СГП) и преговори]; 
 Да допринесе за разбиране на дейността на един ЕЗС; 
 Да разясни ролята на един ЕЗС при поглъщане на една компания от друга; 
 Да провери  връзката и значимостта на въпросника на ЕФСКУ за поглъщане 

на една компания от друга и сливания и да го свърже с действителната 
практика; 

 Да провери връзката на ЕЗС с Европейския социален диалог. 
 
Семинарът ще се проведе от 30 януари до 1 февруари 2005 год. в Букурещ, 
Румъния (пристигане в събота, 29 януари). 
 
Семинарът ще даде възможност на работническите представители от 
въпросните компании да се запознаят с Европейските заводски съвети и да се 
срещнат с колеги от фирмите майки.  
 
Обучението ще бъде проведено от Жан-Клод льо Дуарон от Европейския 
Синдикален Колеж (ЕСК).  
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Подробности 
Проектът се финансира от Европейската Комисия. Това дава възможност ЕФСКУ 
да покрие разходите по настаняване и транспорт. ЕФСКУ ще покрие разходите за 
3 нощувки в хотела (29, 30 и 31 януари, включително закуска и обяд плюс вечеря 
на 30 и 31 януари).  ЕФСКУ ще покрие и пътните разходи на участниците на 
максимална стойност от 450 евро.  Участниците се умоляват да използват АРЕХ 
или най-евтините билети. 
 
Адрес 
Хотел Бест Уестърн Парк 
3-5 Полиграфией Авеню, сектор 1, Букурещ 
Тел. + 40 1 224 2000 
Факс  +40 1 2241227 
 
Спонсориране на участници 
 
Държава Фирма Брой 
Австрия ЕВН 2 
България ЕВН; ЕОН; ЧЕЗ  6 * 
Чехия ЧЕЗ 2 
Франция Газ дьо Франс 1 
Германия ЕОН (БР + 

предста-вител на 
Верди) 

2 

Италия ЕНЕЛ 2 
Румъния ЕНЕЛ, Рургаз, Газ 

дьо Франс 
8 ** 

Словакия ЕНЕЛ Словенске 
Електрарне 

2 

  25 
 
* България:   
Електроразпределение Столично ЕАД; Електроразпределение София Област 
ЕАД, и Електроразпределение Плевен ЕАД – 2 участници 
Електроразпределение Пловдив ЕАД, и Електроразпределение Стара Загора 
ЕАД – 2 участници 
Североизточен дистрибутор, обслужващ регионите на Варна и Горна Оряховица 
– 2 участници 
 
** Румъния 
ЕНЕЛ: Електрика Банат (2 участници);  Електрика Доброгеа (2 участници); 
(Можете да включите и колеги от Електрика Мунтения Суд)  
Газ дьо Франс: Дистригаз Суд - 2 участници 
Рургаз: Дистригаз Норт - 2 участници 
 
Ако има повече синдикати отколкото места, моля договорете се помежду си, за 
да си поделите стипендиите. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете 
с мен. 
 
Пътните разходи на румънските участници няма да бъдат заплащани. Разходите 
за настаняване ще бъдат покрити.  
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Работни езици 
Активни: (възможно е да говорите и слушате): английски, чешки, румънски, 
български, италиански; 
Пасивни (възможно е да слушате, но не и да говорите): френски, немски. 

 
Моля изпратете приложения формуляр за регистрация обратно в секретариата 
на ЕФСКУ най-късно до 10 януари (по ел. поща epsu@epsu.org или на факс: + 32 
2 2501099).   Направили сме предварителни резервации в хотела и след тази 
дата ще трябва да отказваме стаи. 
 
Очаквам с нетърпение да се срещна с Вашите колеги в Букурещ, 
 
 
Искрено Ваш, 
 
 
 
 
 
Ян Вилем Гудриаан 
Зам. Генерален Секретар на ЕФСКУ 
 
 
 
Приложени: 
- Формуляр за регистрация 
- Предварителна програма 

 


