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Конфедерацията на независимите синдикати в България и Фондация
,,Фридрих Еберт" Ви канят да участвате в

Национален форум: ,,ПРАВОТО НА СДРУЖАВАНЕ И КОЛЕКТИВНО
ДОГОВАРЯНЕ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА

1оо-годишния юБилЕЙ нА мот*

Форумът е посветен на предстояlлия 100- годишен юбилей на най-
старата и представителна международна организация в сферата на труда,
основана на тристранното представителство Международната
организация по труда и има за цел да проследи предизвикателствата,
свързани с прилагането у нас на първия от четирите и основополагащи
принципа, а именно: свободата на сдружаване и правото на организиране
и колективно трудово договаряне, както и да формулира бъдещи
синдикални действия, насочени към тяхното развитие и защита.

Националният форум lце се проведе на 19.О4.2О19 г. от 9.ЗО ч.
в Конгресен център "ГЛОБУС", зала ,,Европа", II етаж, в сградата на
КНСБ (София, пл. ,,Македония" 1).

Приложено, изпращаме Ви предварителната програма за провеждане
на форума.

Очакваме да потвърдите Вашето участие в работата на Форума в срок
до 15.04.2019 год. на адрес: emarkova@citub.net, тел.: 0L/4010 67З или
chhristov@citub.net, тел.: 02/ 4010 575.
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П РЕДВАРИТЕЛНА П РОГРАМА

Национален форум: ,,ПРАВОТО НА СДРУЖАВАНЕ И КОЛЕКТИВНО
ДОГОВАРЯНЕ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА

1оо_годишния юБилЕЙ нА мог,

КНСБ, Конгресен център ,,Глобyс", 2 етажf зала ,,Европа",
79 апрпл 2О79 г,

Участници, представители на основните членове, МТСП,ГИТ, НИПА, медии.

19.о4.2о19
Регистрация на участниците и кафе за добре дошли
Откриване
Модератор - Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ
Пламен f|пмнтров | президент на КНСБ - Всlъпление в темата
обв,орзана с юбилея на МОТ,

д-р Хелене Кортлендер| ръководител на Бюро България, ФФЕ

1. Оценка на законодателството, свързано с правото на
сдружаване.

Чавдар Христов - вицепрезидент на КНСБ
2. Правото на сдружаване - състояние, развитие, очаквания
Тодор Капитанов - национален секретар на КНСБ
З. Правото на колективно трудово договаряне - състояние,

п редизви кателства, перспекти ви
Николай Недев - национален секретар на КНСБ

Въпроси от медиите /или/ пресконференция

,Щискусия. Заключителен документ, закриване

Работен обяд


