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20th August 2012 
 
TO                                                                                                                                            
FSLI-METAL 
ARPAD SUBA                                                        
PRESIDENT 
 
RE: Workshop for exchange of 
experience and good practices- Project 
“Active measures for strengthening of 
social economy in the field of 
metallurgy”, /BG051PO001-7.0.01-
0065-C0001/ 
 
     Dear Colleague, 
 
Trade Union “Metalicy” is glad to invite 
you to take part in a Workshop for 
exchange of experience and good 
practices in the framework of project 
“Active measures for strengthening of 
social economy in the field of 
metallurgy”, which will take place in 
Bucharest, Romania from 25th to 28th 
September 2012. 
 
Timetable: 
 
The participants are planned to arrive 
on 25th September and to leave on 
28th September in the evening. 
 
Participants: 
   
 
 

The number of the representatives of  

 
20 Август 2012г. 
 
  ДО 
  FSLI-METAL 
  АРПАД СУБА 
  ПРЕЗИДЕНТ 
 
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. 
 
Участници: 
 
 
 
Броят на представителите на 
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FSLI- Metal is limited to 11 people.                
 
Venue:                                                      
 
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  
 
Interpretation:                                             
 
There will be organized 
simultaneous interpretation in 
Bulgarian and Romanian. 
 
Workshop goal: 
 

• Exchange of experience 
and good practices regarding 
the forms of participation of 
social partners at national level 
in the development of tools 
and frameworks for more-
active involvement in the 
policy for promotion of social 
economy and overcoming of 
social exclusion of vulnerable 
groups working in metal 

industry.  

FSLI- Metal e ограничен до 11 
участника. 
 
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 
 
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. 
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Financial aspects:                                                                         
 
The project budget will cover 
the costs for renting 
conference facilities and       
technical equipment, as well as 
the interpretation expenses. 
 
 
Registration: 
 
Please send the list of your 
participants to the following e-
mail address: 
metalicy@abv.bg till 31st 
August at the latest. 
 
Should you need any 
additional information, please 
do not hesitate to contact us 
at: +359 2 988 48 21. 
 
 
 
 
                   Yours sincerely, 
 
           Vasil Yanachkov 
           Project manager 
           President TU “Metalicy” 
 
 
  
Enclosures: Program                                   
 
 
 
 

Финансови аспекти: 
 
Бюджетът по проекта ще 
покрие разходите за наем 
зала, техническо оборудване 
и симултантен превод.  
 
 
 
Регистрация: 
 
Моля да изпратите списък с имената 
на Вашите участниците 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” 
 
 
 
 Приложения: Програма      


