
                                                                                                 

                                                                 
                                                                                      
Този проект се осъществява  
с финансовата подкрепа на ЕС‐  
програма ПРОГРЕС 

 
 

 
Заключителна  Конференция 

 
Проект: “Пътна карта” за преструктурирането в металния сектор- 

Управление на преструктурирането, активно включване на 
социалните партньори, разпространение на добри практики и 

споделяне на опит и иновации.” 
 
 

София, 29 -30 Ноември 2011г. 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 
 

Понеделник, 28 ноември 2011г. 
 
 

 
Пристигане на участниците 

 
              19.30 

 
Вечеря 

 
Вторник, 29 ноември 2011г. 

09.30 - 10.00 Откриване и приветствия: 
 
••  Инж. Васил Яначков- Председател СФ „Металици” 
••  Г-н Пламен Димитров – Президент на  КНСБ 
••  Еди Стам- Политически съветник, ЕФМ 

 
 
10.00- 10.30 
 

 
Общ преглед на работата по проекта – цели, обхват, 
проведени дейности, очаквани и постигнати резултати  

 
10.30- 11.00 
 

 
Резюме на резултатите от изследването, проведено в рамките 
на проекта 

• 13 държави 
• Ключови браншове – металургия, мини, 

електропромишленост и машиностроене, химия, строителство, 
корабостроене, военна промишленост 

11.00 - 11.30 Кафе пауза 
 
11.30 – 12.30 
 

 
Резюме на резултатите от изследването, проведено в рамките 
на проекта 
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• 13 държави 
• Ключови браншове – металургия, мини, 

електропромишленост и машиностроене, химия, 
строителство, корабостроене, военна промишленост 

 
 Представяне от партньорите в проекта и изследването  

12.30 – 14.00 Обяд 
 
14.00 - 15.00 
 
 
 
 

 
Прогнозиране и управление на преструктурирането.  Социални 
аспекти. 
 

• Еди Стам- Политически съветник, ЕФМ  
 
 

 
 
15.00 - 16.00 
 

Ключови участници в процеса на  преструктурирането – 
бизнеса, синдикатите, работниците, държавата- ниво 
компания, регионално и национално ниво 

• Мониторинг на процеса на преструктуриране  и 
ефектите върху  работната сила 

• Национални политики и инструменти за смекчаване на 
негативните последствия върху пазара на труда 
 

• Представяне от Българска  Асоциация на 
металургичната индустрия  

• Представяне от Агенция по заетостта 
16.00-16.30  Кафе пауза 
 
16.30-18.00 

Ключови участници в процеса на  преструктурирането – 
бизнеса, синдикатите, работниците, държавата- ниво 
компания, регионално и национално ниво 

• Мониторинг на процеса на преструктуриране  и 
ефектите върху  работната сила 

• Национални политики и инструменти за смекчаване на 
негативните последствия върху пазара на труда 
 

• Представяне от Министерство на труда и социалната 
политика  

• Представяне от Минстерство на икономиката, 
енергетиката и туризма 

19.00 Вечеря 
 

Сряда, 30 ноември 2011г. 
 
9.30- 11.00 

Дискусия 
Законодателство – национални и европейски инструменти за 
влияние върху процеса на преструктуриране 
 
(Представяне от БСК, КНСБ) 

11.00-11.30 Кафе пауза 
 
11.30-13.00 

Дискусия 
Световната икономическа криза и предизвикателствата пред  
Европейската икономика. Перспективите пред процеса на 
преструктуриране като инструмент за създаване  на  гъвкава и 
конкурентноспособна икономика 
 
( Представяне от  БСК, КНСБ) 

13.00-14.30 Обяд 
 
                            Отпътуване на участниците 

 
 
 


