
 

   

"Ф.ОР.М. Пакт: Оперативна рамка за многостепенна синергия с широк кръг 
участници за адаптиране към социалните и икономически промени” 

ПРОГРАМА 

14 – 15 октомври 2014  

Бест Уестърн Плюс Сити Хотел - София  
 

 

14-ти  октомври 2014 
 
9:00 – 9:30  Встъпителна сесия 
 

 Встъпително слово Г-жа Моника Роси Рици 
(МОЦ-МОТ), Г-жа Юлия Симеонова (КНСБ), Г-н 
Бранимир Ханджиев (БСК) 

 Представяне на Ф.ОР.М. ПАКТ – проект  
Г-жа Моника Роси Рици (МОЦ-МОТ) 

 Приветствие 
Г-н Иван Нейков  

 (Балкански институт по труда и социалната 
политика) 

 Представяне на участниците и партньорите от 
ЕС 

 
Сесия 1: Преглед на придобития опит в очакване и 
като подготовка за икономическите/социални 
промени. 
 
9:30 – 10:50  Правна рамка в очакване и като 
подготовка за преструктуриране в България.  
Г-н Иван Нейков 
 

10:50 – 11:15  Кафе-пауза 
 

Сесия 2: Споделяне на знания между страните-
членки на ЕС относно подготовката за 
икономическа и социална промяна. 
 
11:15 – 11:45  Обмен на опит по различните мерки 
и инструменти за предвиждане и подготовка за 
прогнозираната икономическа/социална промяна. 
Германски, френски, румънски партньори 
 

 
 
 
11:45 – 12:30 Взаимно обучение „Подготовка за 
промяна” – работа по групи 
 
12:30 – 13:30  Обяд (бюфет) 
  
13:45 – 16:00  
 
 Представяне на основните изводи от прегледа 

на казусите 
Г-н Иван Нейков 

 Коментари по казуси: 
o Закриване на уранодобива  
o Български държавни железници 
o Металургичен комбинат „Кремиковци” 

 
16:00 – 16:15 Кафе-пауза  
 

16:15 – 17:15 
 

 Дискусия по групи: 
Силни и слаби страни на избраните практики 
Участници и партньори по проекта на ЕС 

 

 Ключови фактори и поуки, извлечени от 
българския опит.  
Работа по групи и пленарни доклади. 

 
 

 
 
 



 

 
  

 

15-ти октомври 2014 
 
 
9:00 – 9:30   
Сесия 3: Как да вървим към Колективни механизми 
за подготовка (КМП) 
 
Представяне на подхода на Ф.ОР.М. Пакт към 
Колективния механизъм за подготовка (КМП). 
Г-н Е. Теца (МОЦ-МОТ) 
 
9:30 – 10:50  Кръгла маса: “Какви действия и 
инструменти ще спомогнат за по-добрата 
подготовка за прогнозираните промени?” 
 

 Как да се координират и интегрират 
различните участници/заинтересовани страни, 
отговорни за отделните фази от изпълнението 
и наблюдението на мерките във връзка с 
предвиждането и подготовката за промените? 

 Как да осигурим успеха на подготвителния 
механизъм по отношение на заетостта 
(запазване и откриване на работни места)? 

 МСП в процеса на предвиждане и подготовка: 
кой тип подход? 

 
10:50 – 11:15  Кафе-пауза  
 
11:15 – 12:45 
Как да се изгради Оперативна рамка за дългосрочен 
постоянен механизъм за системна координация 
между различните заинтересовани страни при 
многостепенните интервенции. 
 
Работа по групи „От цел към практика”: 

a) Структура и организация на информационна 
и консултационна процедура в подкрепа на 
навременни действия в отговор на 
прогнозираните промени с оглед 
оптимизиране на процеса на 
преструктуриране. 

 

 
 
 
 
 

b) Правила за координация и сътрудничество 
по краткосрочни и дългосрочни действия. 

c) Създаване на система за мониторинг с цел 
оценка на напредъка, постигнат чрез 
изпълнението на навременни действия. 

 
12:45 – 13:15 
 Приключване на разискванията и 
заключения. 
 
 

 Обяд (бюфет)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Това събитие се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, ГД „Заетост, социални въпроси и 
приобщаване” (DG EMPL.C.2) 
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