
  
 

Национални семинари по преструктуриране (VC/2008/0667) 
 
 

 

    Семинарът ще се проведе в Радисън Блу Гранд Хотел София 
        площад „Народно събрание” №4, София 1000, България 

                    www.radissonblu.com/hotel-sofia 

България 
10-ти Февруари 2010 

Дневен ред 
 

08.45 ч.  Регистрация  
 

09.15 ч. Приветствие за добре дошли и встъпително изказване 
   

Общ преглед на политиките на ЕС и инструментите за прогнозиране и 
управление на преструктурирането 
г-жа Алина Берчеа - Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 
въпроси и равни възможности” на Европейската Комисия 

 

 
09.30 ч.  Представяне целите на семинара 

г-жа Евелин Тот Мучиачиаро -  Международен център за обучениe - 
Международна организация на труда  

 
Мерки и средства за прогнозиране на преструктурирането 

 

09.45 ч. Представяне на основните изводи от Националния доклад за 
преструктурирането и избрани въпроси за дискусия  
д-р Васил Киров,  Национален експерт 

 

10.20 ч. Кафе пауза  
 

10.30 ч. Кръгла маса: В каква степен съществуващите мерки и инструменти 
са достатъчни и полезни за прогнозиране на преструктурирането в 
условията на икономическа криза 
Гледни точки на работодатели, служители и представители на 
националната и местната власт.  
Модератор:  д-р Екатерина Маркова 
 

  Обобщаване на заключенията от кръглата маса 
 
11.30 ч. Изследване на случаи (кейс стъди 1) върху предвиждането на мерки за 

преструктуриране: Политики на правителството за обучение на работниците 
и служителите в предприятията, финансирано по фондовете на ЕС. 

 
Представени от д-р Васил Киров, Национален експерт 
 
Фасилитатор: г-жа Анна Атанасова  
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Групова работа и пленарен дебат върху ефективността, полезността и 
преносимостта на инструментите. 

 

12.45 ч. Заключения от груповата работа. 
 

13.00 ч.  Обяд 
 

 
Управление на преструктурирането 

 
14.00 ч. Преглед на съществуващите мерки и инструменти на национално, 

регионално и местно ниво. 
 д-р Васил Киров, Национален експерт 
 
 
14.20 ч. Кръгла маса: Управление на преструктурирането в България: Поуки 

от натрупания опит и бъдещи перспективи. 
 
Модератор: д-р Екатерина Маркова 

 
15.20 ч. Обобщаване на заключенията от кръглата маса 
 
15.30 ч.  Кафе пауза 
 
15.40 ч. Изследване на случаи (кейс стъди 2) върху управление на 

преструктурирането: Управление на преструктурирането в български 
промишлени предприятия.  
Представени от д-р Васил Киров, Национален експерт  
 
Фасилитатор: г-жа Анна Атанасова  
 
Групова работа и пленарен дебат върху ефективността, полезността и 
преносимостта на инструментите. 

 
16.50 ч.  Брейнсторминг: Опитът на работодателите, служителите и представителите 

на националната и местна власт: научени уроци и добри практики. 
 
17.00 ч.  Обобщаване на семинара от модераторите. Заключения. 
   
17.15 ч. Закриване на семинара. 
 

 
Това събитие е инициирано и финансирано от Европейската комисия (ЕК),  

Генерална дирекция (ГД) "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности"  
(DG EMPL/F/3). 


