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ПРОГРАМА 

Транснационална конференция  BICO 

Социални партньори от секторите и предприятията 

18 – 20 ноември 2013 г. 
 
Място:гр. Букурещ (Румъния) 
Hotel Ambasador Bucharest  

Bulevardul General Gheorghe Magheru 8-10, Bucuresti code 010332 

http://www.ambasador.ro/en 

 

Понеделник, 18 ноември 2013 

10.30 – 10.45 Приветствие  и откриване 
Въведение – Арбайт унд Лебен 

Организационни въпроси 

„Арбайт унд Лебен” Билефелд 
 

10.45 - 11.30  Кратко представяне на участниците Всички партньори 

11.30 -12.30 Отчет на  проекта 

 Какво планирахме? 

 Какво направихме? 

 Какви резултати постигнахме? 
 

„Арбайт унд Лебен” Билефелд 
Гисберт Бренеке 

12.30 -13.30 Обяд  

13:30 – 14.30 „От София до Букурещ” – финални резултати и 
опит при изпълнението на проекта BICO в 
страните-участнички 
(България, Румъния, Литва) 

Национални координатори от: 
България,  Литва,  
Румъния 
 

14:30 – 15:30 Изказване „Защо са необходими повече 
усилия и действия за ППО в нашите браншове” 

“Нашият опит в управлението на ППО в 
предприятията” – представителите на 
предприятията 

Янина Матуицене 

Генерален секретар  LPSK (LT) 

Отворена дискусия - пленум 
(опит, успехи – проблеми и 
пречки) 

15:30 – 16:00 Кафе -пауза  

16:00 – 16:45  

Държавната подкрепа за насърчаване на  
конкурентноспособни работни места и ППО в 
МСП от индустрията  
(програми и финансиране) 

Г-жа Габриела Чобану 
Директор на Национален 
център за ПОО, Министерство 
на образованието, Румъния 

16:45 – 18:00 Панелна дискусия: 
Политика по продължаващото обучение в 
Социалния диалог – бипартитни секторни 
дейности и колективно договаряне  за 
засилване на продължаващото 
професионално обучение  

Представители на секторните 
социални партньори  
(синдикати и работодатели)  
o Петър Абрашев (BG) 
o Политими Паунова (BG) 
o Inga Ruginienė (LT) 
o Rasa Išarienė (LT) 
o Dan Gheorghe Bajan (RO) 
o FloreianRaicu (RO) 

Модератори: Арбайт унд 
Лебен Билефелд  

http://www.ambasador.ro/en


(Транснационална конференция  BICO (18. – 20.11.2013) 
 

 2 

18:00 Край на първи ден  

19.30 Вечеря  

Вторник, 19 ноември 2013  

9:00– 11:30 „Конкретно и на практика” – посещение на 
Център за професионално обучение (на 
предприятие или частен) 

 Информация за обучението и 
професиите 

 Посещение на зали за обучение 

 Дискусии с ръководството, 
преподавателите и обучаемите 

Технически колеж „Карол І” 
 
Адрес: 

 Str. Porumbacu, 52, Bucuresti-
Sector 6, cod 60366  
http://ctcarol.ro/   

 

12:00 -13:30 Обяд  

13:30 – 14:00  
 

Работа по групи: 
Добри практики при управлението на 
продължаващото обучение 

 (1) Въведение и задачи  

Всички участници 
 
Национални работни групи  
(БГ, ЛТ, РУМ) 
 

14:00-15:30 Работа по групи: 
Добри практики при управлението на 
продължаващото обучение 

 (2) Работна фаза по темите:  
o Основни цели и резултати от бипартитното 
сътрудничество в продължаващото обучение 
в секторите и предприятията ; 
o Оценка и преглед (прогрес и пречки)  
o Заключения, перспективи, устойчивост  
 

 
Всички участници 
 
Национални работни групи  
(БГ, ЛТ, РУМ) 
 

15:30 -16.00 Кафе-пауза  

16:00 -17:30 
Пленум:  
Представяне на резултатите от работните 
групи  

Говорители на групите 
Модератори: Арбайт унд 
Лебен Билефелд 

17:30 -18:00 

Финализиране на проекта 
“Декларация от Букурещ  ППО” (дискусия, 
промени, подписване)  
Финални задачи по проекта (документиране 
и разпространение на резултатите) 

„Арбайт унд Лебен” Билефелд 
Гисберт Бренеке 

18:00 Край на конференцията  

 
 

http://ctcarol.ro/

