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Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по 

договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за неговото съдържание 
се носи от СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛИЦИ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната 

политика. 
 

За контакти: София 1000, пл. „Македония“ 1, тел.  02/988 48 21; http://metalicy-bg.com/ 
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                                           ДО 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

  НА СО НА КНСБ 
 
 
Относно: Работна среща за обмяна на опит и добри практики- 
Проект “Активни мерки за укрепване на социалната икономика в 
сферата на металургията”, /BG051PO001-7.0.01-0065-C0001/ 
 
   Уважаеми Колега,  
 
СФ «Металици» има удоволствието да Ви покани да вземете участие в  
Работна среща за обмяна на опит и добри практики в рамките на проект 
“Активни мерки за укрепване на социалната икономика в сферата на 
металургията”, която ще се проведе в Букурещ, Румъния от 25 до 28 
септември 2012г. 
 
Програма: 
Очаква се участниците да пристигнат на 25 септември и да отпътуват на 
28 септември вечерта. 
 
Място на провеждане: 
Phoenicia Grand Hotel 

 
Alexandru Serbanescu Blvd., No.87, Sector 1, Bucharest, Romania 
Tel: +4 021 3000.888/889/870  
Fax: +4 021 3000.885/891 
evenimente@phoenicia.ro 
www.phoenicia.ro 
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Превод: 
Ще бъде осигурен симултантен превод на български и румънски език. 
 
Цел на Работната среща: 
Обмяна на опит и добри практики относно формите на  участие на 
социалните партньори на национално ниво в разработването на 
инструменти и рамки за по-активно участие в политиката за развитие на 
социалната икономика и преодоляване на социалното изключване на 
уязвими групи, работещи в металната индустрия. 
 
 
Финансови аспекти: 
Бюджетът по проекта ще покрие разходите за наем зала, техническо 
оборудване и симултантен превод.  
Разходите за нощувки, пътни и дневни командировъчни пари също ще 
бъдат покрити от бюджета на проекта. 
 
 
Регистрация: 
Моля да потвърдите Вашето участие на следния имейл адрес: 
metalicy@abv.bg най-късно до 31 август. 
 
 
Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля не се колебайте да 
се свържете с нас на тел: +359 2 988 48 21. 
 
 
 С уважение, 
 
 Инж. Васил Яначков 
 Ръководител на проекта 
 Председател СФ „Металици” 
 
 
 


