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                       ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 
DISCUSSION FORUM 
Китен, България 

Kiten, Bulgaria 
04- 07 ЮНИ 2013г. 
04th - 07th JUNE 2013 

                                                         
 
 

ПРОГРАМА/ PROGRAM 
Вторник, 04 Юни/Tuesday, 04th June 

 
                 

 
Пристигане на участниците/ Arrival of participants 

  
  
Сряда, 05 юни/ Wednesday, 05th June 

 
Модератор/ Chair: Екатерина Рибарова/ Ekaterina Ribarova (external 

expert) 
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9.30 - 10.30 Откриване и приветствия/ Opening and welcome greetings 
 

• Инж. Васил Яначков/ Vasil Yanachkov- Председател на 
СФ „Металици”/ Metalicy President, Ръководител на проекта/ 
project manager 

• Арпад Суба/ Arpad Suba- Президент на FSLI-Metal / 
FSLI-Metal President, Координатор по проекта/ project 
coordinator 
 
 
Представяне на участниците/ Introduction of participants 
 

 
10.30- 11.30 

 
Представяне и дискутиране на резултатите от изследването и 
анализа / Presentation and discussion of the survey results 
and analysis 
 

• Екатерина Рибарова/ Ekaterina Ribarova- външен 
експерт / external expert  
 
Коментари от участниците/ Comments by the participants 
 

 
11.30 - 12.00 
 

 
Пауза/ Break 

 
Модератор/ Chair: Екатерина Рибарова/ Ekaterina Ribarova (external 

expert) 
 
12.00 – 13.00 
 
 
 

 
Представяне и дискутиране на резултатите от изследването и 
анализа / Presentation and discussion of the survey results 
and analysis 
 
Екатерина Рибарова/ Ekaterina Ribarova- външен експерт / 
external expert  
 

 
13.00 – 14.30 

 
Пауза/ Break 

Модератор/ Chair: Чавдар Христов/ Chavdar Hristov (external expert) 
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14.30 – 16.00 
 
 
 

 
Дискутиране на съществуващите добри практики в ЕС за 
социалните политики, които се прилагат в сферата на металната 
индустрия/ Discussion of existing good practice in EU social 
policies that are applied in the metal industry 
 
 

       
16.00-16.30 

 
Пауза/ Break 

 
Модератор/ Chair: Чавдар Христов/ Chavdar Hristov (external expert) 

 
16.30-17.30 
 

 
Обсъждане на идеи за разработване на съвместна стратегия за 
развитие на социалната политика в металния сектор  / 
Discussion on ideas for development of a joint strategy for 
the development of social policy in the metal sector 
 
 

  

Модератор/ Chair: Екатерина Рибарова/ Ekaterina Ribarova (external 
expert) 

 
 

17.30- 19.00 
 

Обмяна на информация по съществуващата институционална 
рамка, правни и финансови рамки, национални програми и 
политики за насърчаване нa социалното включване и ролята на 
организациите в социалната икономика./ Exchange of 
information on existing institutional framework, legal and 
financial frameworks, national programs and policies to 
promote social inclusion the role of the organizations in the 
social economy 
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Четвъртък, 06  юни/ Thursday, 06th June 
 

 
 

 
Модератор/ Chair: Екатерина Рибарова/ Ekaterina Ribarova (external 

expert) 
 

09.30-11.00 
 

Обмяна на информация по съществуващата институционална 
рамка, правни и финансови рамки, национални програми и 
политики за насърчаване на социалното включване и ролята на 
организациите в социалната икономика/ Exchange of 
information on existing institutional framework, legal and 
financial frameworks, national programs and policies to 
promote social inclusion the role of the organizations in the 
social economy 
 
 

11.00 – 11.30 Пауза/ Break 
 

Модератор/ Chair: Чавдар Христов/ Chavdar Hristov (external expert) 
 
11.30 - 13.00 

 
Дискусия по включените в изследването и анализа практики в 
Румъния, свързани със социалната политика в металната 
индустрия/ Discussion on the included in the survey and 
analysis practices in Romania, social policy in the metal 
industry  
 
 

13:00 – 14.00 Пауза/ Break 
 
14:00 – 15:00  

 
Дискусия / Discussion 
 
 

                     
Петък, 07  Юни/ Friday, 07th June 

  
  
 
 

 
Отпътуване на участниците/ Departure of participants 

 
 


