
 
 

Семинар PSI 
Жените и Преговарянето на Колективните Трудови Договори 

1-3 Септември 2009г., Варна - България 
 

Дневен ред на семинара 
 
 
Вторник, 1 Септември 
 
09:30 Откриване на семинара. Цели и задачи. Представяне на участниците. 

Очаквания от семинара 

10:00 Въздействие на глобалната криза върху жените в публичния сектор  
 
11:00 Кафе пауза 
 
11:30 Преговаряне на колективните трудови договори на национално, 

регионално/отраслово и местно ниво – законова рамка 
 
12:15 Участие на жените в процеса за преговорите на всички нива 
 
13:00 Обяд 

14:30 Правата на жените в трудовия процес – главни източници: 
законодателство, международни конвенции, колективни договори, 
други източници   

15:30  Кафе пауза 

16:00 Проучване на случай: положителни практики на темите на джендера 
– колективният договор с община Варна – среща с кмета и 
представители на синдиката от здравния сектор  

17:30 Приключване на първия ден   

 
Сряда, 2 Септември 

09:00 Резюме на първия ден  

09:15 Сравнително проучване на положителните практики в преговарянето 
на специфичните клаузи за жените  

10:30 Кафе пауза 



 

11:00 Синдикални политики относно равенството на джендера – Слава 
Златанова, Кристина Ифтимеску, Валерия Захария 

12:00 Международна синдикална политика относно равенството на 
джендера – Maрина Иримие 

  
12:30 Кафе пауза 

14:00 Колективното преговаряне и социалния диалог в Европа – Ричард 
Понд, EPSU: равно заплащане и колективно преговаряне; синдикални 
действия за равенството на заплатите 

14:30 Дебати 

15:00 Трудови условия за жените и последиците върху качеството на 
техния живот – Слава Златанова 

15:30  Дебати 

16:00 Кафе пауза 

16:30 Положението на жените на европейския пазар на труда; миграцията 
на женската работна ръка – Марина Иримие 

17:30 Дебати 
 
18:00 Приключване на втория ден  
 
 
Четвъртък, 3 Септември 

09:00 Резюме на предишния ден  

09:15 Колективно преговаряне – участие на жените в разработване 
/внедряване на процеса на преговаряне – Надежда Даскалова, 
Заместник Директор, Институт за Синдикални и Социални 
Проучвания КНСБ - България 

10:30 Кафе пауза 

11:00 Колективно преговаряне… - продължение 

12:30 Кафе пауза 

14:00 Идентификация на главните теми от интерес за жените в 
колективните трудови договори – работа по групи 

15:00 Представяне на докладите по групи 



 

15:30 Кафе пауза 

16:00 Планиране на бъдещите дейности за интегриране на специфичните за 
жените проблеми в процеса на преговаряне – работа по групи 

17:00 Доклади по групи 

17:30 Изводи. Оценка 

18:00 Приключване на семинара  

  


