
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕПОРЪКИ  

В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР 2017 
 

2 юни 2017 
София Хотел Балкан, зала Роял 3 

 
ПРОГРАМА 

 
09:00 – 09:30 Регистрация и кафе за добре дошли 

09:30 – 09:45 Официално откриване 

 Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България 

 Валдис Домбровскис, заместник-председател на EK, отговарящ за еврото и социалния диалог 

09:45 – 10:25 Дискусия на високо равнище 

 Валдис Домбровскис, заместник-председател на EK, отговарящ за еврото и социалния диалог 

 Ищван Пал Секели, директор, Генерална дирекция  „Икономически и финансови въпроси“, ЕК 

 Стефан Улсон, директор, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“, ЕК 

 Владислав Горанов, министър на финансите  

 Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика  

 Димитър Радев, управител на Българската народна банка  

 Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор 
Модератор: Добрина Чешмеджиева, Българска национална телевизия 

10:25 – 10:40 Въпроси и отговори 

10:40 – 11:00 Кафе пауза 

11:00 – 12:15 Семинар 1: Препоръка на Комисията, отнасяща се до финансовия сектор 
Представяне на препоръката, модерирана дискусия,  въпроси и отговори  

 Изабел Грило, началник отдел, Генерална дирекция  „Икономически и финансови въпроси“, ЕК 

 Михай-Георге Маковей, Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз 
на капиталовите пазари“, ЕК 

 Тони Томпсън, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и 
Словакия  

 Тереза Касадо, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно  осигуряване 

 Звезделина Желязкова, дирекция „Икономическа и финансова политика“, Министерство на 
финансите 

 Калин Христов, подуправител на Българската народна банка  
Модератор: Светослава Георгиева, Представителство на ЕК в България 

12:15 – 13:30 Семинар 2: Препоръка на Комисията, отнасящa се до пазара на труда, социалните 
политики, образованието и здравеопазването  
Представяне на препоръката, модерирана дискусия,  въпроси и отговори  

 Сандрин де Бугеном, началник отдел, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси 
и приобщаване“, ЕК 

 Александра Тамашан, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, ЕК 

 Филип Домански, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, ЕК 

 Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност",  
Министерство на труда и социалната политика 

 Евгения Костадинова, директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното 
образование", Министерство на образованието и науката 

 Д-р Росен Радев, Министерство на здравеопазването 
Модератор: Боян Захариев, Институт "Отворено общество" 

13:30 – 14:30 Обяд 


