
 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР ЗА УСЛУГИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС, 
РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА 

“Услугите от общ интерес - двигател на устойчивото развитие 
и растежа в Европа” 

1 ЮНИ 2018 г., 9:00-12:45 часа 
Зала „Средец“, София Хотел Балкан 

 
 
 
9:00-9:30 
Регистрация и кафе  
 
9:30-10:00 
Откриване и приветствие от: 

• Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България 

• Лиляна Павлова, министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 
 
10:00-11.00  
Услугите от общ интерес и Европейската Кохезионна политика 
Със започналите дискусии по предстоящата Многогодишната финансова рамка относно дадените от 
Европейската комисия предложения се повдигнаха въпроси и относно бъдещите политически 
приоритети за ЕС. 
В тази връзка Кохезионната политика е едно от най-важните постижения на ЕС. Подкрепяйки 
повишаването на конвергенцията и развитието в Европа, тя допринесе за намаляване на регионалните 
различия. По същество - обществените услуги и услугите от общ интерес играят централна роля за 
постигането на тези цели, като предоставят услуги на всички граждани, свързват предприятия и 
подкрепят икономическия и устойчив растеж. 
Този панел ще даде възможност да се обсъди ролята на обществените услуги и услугите от общ 
интерес в контекста на Кохезионната политика и да се идентифицират механизмите за тяхното 
увеличаване както от гледна точка на повече доставчици на тези услуги, така и включването на повече 
работодатели. 
 
Откриване:  Владислав Горанов, министър на финансите на Република България 
Модератор: Кънчо Стойчев, председател на Сдружение „Произведено в България“ 
 
Говорители:  

• Искра Михайлова, член на Европейския парламент, председател на Комитета за регионално 
развитие  

• Тиери Дюрнерин, председател на Съвета за обществени услуги на CEEP 

• Изказване от член на Съвета на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите 
(МКПП) – Пламен Грозданов, Сдружение „Произведено в България“ 

 
 
 
 



 

 
11:00-11:45  
Услугите от общ интерес и Европейския стълб на социалните права 
На 17 ноември 2017 г. европейските институции подписаха и оповестиха Европейския стълб на 
социалните права, включително и принципите за достъп до основни услуги. Както в качеството си на 
работодатели, така и като доставчици на обществени услуги и на услуги от общ интерес, членовете на 
CEEP са основно звено за прилагането на принципите на стълба в гражданските отношения. Създаден 
през 2007 г., CEEP етикетът за КСО е пример за приноса на членовете на организацията за положително 
въздействие върху ежедневието на гражданите, още преди създаването на Европейския стълб на 
социалните права. 
Този панел ще даде добра възможност да се оцени пътят напред както към прилагането на Стълба за 
социалните права в цяла Европа, така и към индивидуалната отговорност, която всяка организация и 
предприятие има, за да превърне Европа в по-добро място за всички. 
 
Откриване:  Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на Република България 
Модератор: Борислав Великов, заместник-председател на работната група по водни ресурси на CEEP 
 
Говорители: 

• Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България 

• Тор Хатлевол, председател на работната група по макроикономически въпроси на CEEP 

• Паскал Боло, главен директор на Semitan (Оператор на обществения транспорт в град Нант, 
Франция, награден със CEEP етикет за КСО през 2016 г.) 

• Изказване от Международния координационен съвет на организациите на работодателите 
(МКСОР) – Виталис Гавриловс, Конфедерация на работодателите в Латвия 

 
11:45-12:30  
Услугите от общ интерес и прехода към устойчив социално-икономически модел 
Европа в момента претърпява дълбока трансформация, доколкото енергийните, екологичните, 
транспортните и дигиталните преходи променят основата на европейския социално-икономическия 
модел. Членовете на CEEP, особено в секторите енергетика, води, околна среда и транспорт, са в 
челните редици на тази промяна на парадигмата. 
Докато европейските институции все още обсъждат предложенията относно пакета за чиста енергия 
и директивата за питейната вода, този панел ще позволи на членовете на CEEP да ги преценят по време 
на дискусиите, да обсъдят най-новите промени  и да обменят предложения как да продължат напред. 
 
Откриване:  Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика на 44-то Народно събрание на 

Република България  
Модератор: Стефан Чайков, заместник-председател на Съвета за устойчиво развитие на CEEP 
 
Говорители: 

• Жан Ед Монкобл, председател на Съвета за устойчиво развитие на CEEP 

• Елмар Тиен, председател на работната група по енергетика на CEEP 

• Борислав Великов, заместник-председател на работната група по водни ресурси на CEEP  

• Изказване от Международния координационен съвет на организациите на работодателите 
(МКСОР) – Светлана Семенюк, Републиканска асоциация на индустриалните предприятия 
„БЕЛАП“, Юрий Воробьов, Асоциация на работодателите в Украйна 

 
12:30-12:45  
Заключителни бележки 
Том Беатие, вицепрезидент на CEEP 
 
 
 

Симултанен превод ще бъде осигурен на английски, български, френски и руски език. 


