
BG 

 
Европейски социално-икономически комитет 

Секция "Земеделие, развитие на селските райони и 

околна среда" (НАТ) 

      

 

 

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: 

Заетостта в селските райони: проблеми и решения 

5 септември 2014 г., Конферентна зала, ет. 13, Централен кооперативен съюз,                       

ул. „Г.С. Раковски“ № 99, София 

Симултантен превод от/на: български-английски-френски 
 

ПРОГРАМА 
 

9:00 Регистрация на участниците 
 
9:30 Откриване 
  
 Лука Жайер, Президент на Група III „Други интереси“ на ЕИСК 
 Лалко Дулевски, Председател на Икономическия и социален съвет на 

Република България 
 Диляна Славова, Президент на Секцията „Земеделие, развитие на селските 

райони и околна среда” на ЕИСК  
 

 
10:00 – 12:30 Развитието и заетостта в селските райони: проблеми и възможни решения 
 
Модератор:  Валентина Зартова, член на Икономическия и социален съвет на Република 

България, председател на Комисията по регионална политика, устойчиво 
развитие и околна среда 

 
 Към по-балансирано развитие на селските райони: Стафан Нилсон, член на 

Европейския икономически и социален комитет 
 

 Ситуацията в селските райони в България: Сергей Цветарски, Председател 
на Националния статистически институт 

 
Роля на местната власт:  Емил Савов, зам.-изпълнителен директор  на 
Национално сдружение на общините в България 
 

    Кафе-пауза 



 
    Дискусия 
12:30 – 14:00 Пауза и обяд за участниците в срещата 
 
 
14:00 – 16:45 Възможности за подпомагане на развитието и заетостта в селските 

райони 
 

Модератор:  Диляна Славова, член на Европейския икономическия и социален комитет, 
Президент на секция „Земеделие, развитие на селските райони и околна среда” (НАТ) 
 

 
Финансова подкрепа по Програмата за развитие на селските райони: 
Светлана Александрова, Директор "Програма за развитие на селските 
райони", Министерство на земеделието и храните на Република България 

 
Мерки за подкрепа на предприемачеството по програма COSME  на ЕК и от 
националния бюджет:  
Тихомира Палова, главен експерт, дирекция "Малки и средни предприятия и 
иновации", МИЕ 

  
 Финансови инструменти за развитие на социалната икономика и 

социалното предприемачество – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 
– 2020 г.: Драгомир Драганов, зам.-главен директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове и МПП“, МТСП 
 
Ролята на кооперациите за развитието и заетостта в малките и високо 
планински населени места: Ваня Боюклиева, Зам.- председател на 
Централен кооперативен съюз 
 

 Кафе пауза 
 
 Дискусия 
  
 
16:45  Заключение 
 

Брендан Бърнс,Вицепрезидент на Група I "Работодатели" на ЕИСК 
 Лалко Дулевски, Председател на Икономическия и социален съвет на 

Република България 
 Диляна Славова, Президент на Секцията „Земеделие, Развитие на селските 

райони и околна среда” на ЕИСК  
 
 
17:15 Край на срещата 
 
 


