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ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГРУПА „РАБОТНИЦИ“ 

21 и 22 юни 2018  
 Правителствена резиденция „Бояна“ ,зала „Триадица“ 

 ул. „Витошко лале“ 16, София 

   

 

 

ПРОГРАМА 

 

 1-ви ден — 21 юни 

14,30 ч. Регистрация + кафе 

15,00 ч Приветствие 

 Gabriele Bischoff, председател на група „Работници“ (II група) — ЕИСК 

15,10 ч. Встъпителна реч 

-     Олег Петков, заместник-министър на българското председателство на ЕС 

15,30 ч. 

 

 

„Социални цели на българското председателство на ЕС“ — постижения и бъдещи 

предизвикателства“ 

 Изказване на: 

– Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика 

 Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати, член 

на група „Работници“ 

 Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“, член на група 

„Работници“ 

Дебат 

17,00 ч. Кафе пауза 

17,15 ч. „Сравнителен анализ на Европа през 2018 г.“ 

  Презентация на: 

  Philippe Pochet, генерален директор на Европейския синдикален институт 

Дебат 

18,15 ч. Заключителни бележки 

 Gabriele Bischoff, председател на група „Работници“ — ЕИСК 

18,30 ч. Край на първата част на заседанието 

 

 

 

 

Българско председателство 

на Съвета на Европейския съюз 

  II група - Работници 



BG 
 

 

 2-ри ден — 22 юни 

9.30 ч. "Съединението прави силата“ 

 Външна политика и социално-икономическо развитие чрез призмата на българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз 

  Изказване на: 

 Екатерина Захариева, Заместник министър-председател в областта на съдебната 

реформа и министър на външните работи 

Дебат 

10.30 ч. „Трудова Европа и европейският стълб на социалните права“ — първа част 

Изпълнение на европейския стълб на социалните права: какво е необходимо, за да 

се гарантира положително социално въздействие 

 Представяне на проучването от: 

 Sebastiano SABATO, научен сътрудник, Европейска социална обсерватория 

Дебат 

11.30 ч. Среща с мас медиите 

12,00 ч. „Трудова Европа и европейският стълб на социалните права“ — втора част 

Неравенства в заплащането на труда в ЕС 

 Изказване на: 

 Любен Томев, директор на ISTUR 

 Ваня Григорова, икономически съветник на ISETUR 

Дебат 

12,45 ч. Заключителни бележки 

– Gabriele Bischoff, председател на група „Работници“ — ЕИСК 

13,00 ч. Край на заседанието 

 

 

Устен превод:  от DE/EN/FR/BG/ES/IT на DE/EN/FR/BG 

 


