
 

Стр. 1 от 2 

            
 

XXXVIII Редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи `2018” 

София, 22-23 март 2018 г. 

 

 
Място на провеждане: Българска стопанска камара, гр. София, ул. Алабин № 16-20 

 

ПРОГРАМА 
 

Първи ден – 22 март 2018 г. 

  

12.30-13.00 ч. Регистрация 
 
13.00-13.15 ч. Встъпление  

Маргарита Попова, зам.-председател и главен секретар 
 

13.15-13.30 ч. Клас "Прослужено време", актуална информация по механизма за 
определяне на МРЗ, работно становище на БСК свързано с промени в КТ 
Димитър Бранков, зам.-председател 
 

13.30-13.45 ч. Национална мрежа на БСК - реалности и възможности  
Петър Денев, зам.-председател 

 
13.45-14.00 ч.                  Финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"  

Снежана Славчева – директор 
 

14.00 - 14.15 ч.                     Проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между  
                                                 Висшето образование и пазара на труда„ - EDU-LAB 
                                                 Кирил Желязков – главен директор  

 
14.15-15.00 ч.                   Дискусия/време за въпроси поставени от участниците 
 
15.00-15.20 ч. Кафе пауза 
 
15.20-15.40 ч.  Enterprise Europe Network – мрежата за интегрирани услуги за бизнес 

коопериране и иновации  
Веселин Илиев, главен директор  
 

15.40-16.00 ч.  Съвместна дейност на ЦПО към БСК и регионалните структури при изпълнение 
на Националния план за действие по заетостта и обучението по ЗБУТ  
Даниела Симидчиева, директор 

 
16.00-16.15 ч. Наемане на работа в Република България на граждани на трети държави 

Маринела Радева – главен експерт 
 

 
16.15-16.30 ч.                     Популяризиране дейността на регионалните организации и сдружения в 

интернет пространството. Каква е необходимостта от създаването до 
поддържане на функционален уеб сайт 
Георги Панайотов, директор 
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16.30-17.00 ч.  Добри практики от дейността на регионалните организации 
 Иван Ленков, изп. директор на СК Ст. Загора 

- други представители на регионалните организации и сдружения 
 

17.00-17.15 ч. Кафе пауза 
 
17.15-17.30 ч.                      Възможностите за предоставяне на услуги към членове и външни клиенти 
                                                Мирослав Тончев, главен директор 
 

 

17.30-18.30 ч.                  Свободна дискусия между участниците - акценти по проблеми свързани с 
дейностите на регионалните организации и сдружения по места 

                                                 
19.00-21.00 ч.                       Официална вечеря 

 
  

Втори ден – 23 март 2018 г. 

 

 
 
 08.30-09.00 ч.                  Кафе 
 
09.00-10.00 ч.                  Състояние на икономиката и политико-икономическата обстановка в Р. България 

                                                  Божидар Данев, изпълнителен председател 
 
10.00-11.00 ч.                  Нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните    
                                           Данни, (Регламент (ЕС) 2016/679)  
                                            Цанко Цолов – Член на Комисия за защита на личните данни  
 
11.00-11.20 ч.                  Кафе пауза 

     11.20-11.40 ч.                 Намаляване на административните тежести за бизнеса, проблеми с веригите за 
доставки, енергийна либерализация                                                                               
Камен Колев, зам.-председател 

11.40-12.00 ч.                 Актуална информация за предстоящи покани по ОП 2018  
                                           Евгений Иванов, управител на Euroconsultants ЕООД 
 
12.00-12.30 ч.                 Ролята на сдруженията по места и взаимодействие с местните власти 
                                           Добри Митрев – зам. главен секретар 
 
12.30-13.00 ч.                 Заключителна дискусия  
 
13.00-13.45 ч.                 Бюфет 
 
 
 
 

    
 


