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Приети актове от ИСС за периода 2004-2020 г. 

Становища 

2020 

1. Становище на тема: Предложения на Икономически и социален съвет във 

връзка с подготовката на „План за възстановяване и устойчивост на Република 

България“.  

За докладчици по становището бяха определени Радосвет Радев, член на ИСС от група 1 

– работодатели и Пламен Димитров, член на ИСС от група 2 – синдикати. На своята 

пленарна сесия, проведена на 01.12.2020 г. ИСС обсъди и прие становището. 

2. Становище на тема: „Дигитална трансформация в България – 

предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа“.  

За докладчици бяха определени Радосвет Радев - член на ИСС от група I – работодатели 

и Пламен Димитров – член на ИСС от група II- синдикати. На свое заседание от 

14.09.2020 г. пленарната сесия прие становището. 

3. Становище на тема: „Основни приоритети в проекта на Стратегическа рамка 

на ЕС по безопасност и здраве при работа – 2021 – 2027 г.“  

За докладчик по становището бе определен д-р Иван Кокалов – член на ИСС от група 2 

– синдикати. На своята пленарна сесия, проведена на 22.06.2020 г., ИСС обсъди и прие 

становището. 

4. Становище на тема: „Европейският зелен пакт – икономически, социални и 

екологични предизвикателства и възможни решения за България“.  

За докладчици бяха определени Васил Велев – член на ИСС от група 1 – работодатели и 

Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати. На свое заседание от 15.06.2020 

г. пленарната сесия прие становището. 

5. Становище на тема: „Възможности и фактори за насърчаване на малките и 

средните предприятия в България за периода на планиране 2021 – 2027 г.“.  

За докладчик по становището бе определена Милена Ангелова – член на ИСС от група 1 

- работодатели. На своята пленарна сесия, проведена на 21 февруари 2020 г., ИСС обсъди 

и прие становището. 

 

2019 

6. Становище на тема „Кръговата икономика – характеристики и възможности за 

развитие”.  

За докладчици бяха определени Георги Стоев, член на ИСС от група I – работодатели, и 

Богомил Николов, член на ИСС от група III – други организации. На своята пленарна 

сесия, проведена на 13 декември 2019 г., ИСС обсъди и прие становището. 

7. Становище на тема “Предизвикателства пред бизнеса в контекста на 

цифровизация на икономиката“.  

За докладчик по становището беше определен Радосвет Радев – член на ИСС от група 1 

– работодатели, председател на Комисията по икономическа политика към ИСС. На 

своята пленарна сесия, проведена на 02.12.2019 г., ИСС обсъди и прие становището. 
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8. Становище на тема “Предизвикателствата пред труда в контекста на 

цифровизацията на икономиката“.  

За докладчик по становището беше определен Пламен Димитров, член на ИСС от група 

2 - синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения към ИСС. На своята пленарна сесия, проведена на 18 октомври 

2019 г., ИСС обсъди и прие становището. 

9. Становище на тема: „Проблеми при прилагането на системата за сумирано 

изчисляване на работното време“.  

За докладчик и съдокладчик бяха определени Ивелин Желязков – член на ИСС от група 

1 – работодатели и Паунита Петрова, член на ИСС от група 2 - синдикати. На пленарна 

сесия, проведена на 10 май 2019 г., ИСС прие становището. 

10. Становище на тема „Възможности за развитие на политиката за младите хора 

в България”.  

За докладчик по становището бе определен г-н Пламен Димитров, член на ИСС от група 

ІІ – синдикати, председател на КТДЖРИО. На своето заседание от 10 април 2019 г. 

Пленарната сесия прие становището. 

11. Становище по „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 

„Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния 

живот на родителите и лицата, полагащи грижи“, COM(2017) 252 final.  

За докладчици по становището бяха определени Екатерина Рибарова – член на ИСС от 

група 2 - синдикати и Румяна Георгиева - член на ИСС от група 1 - работодатели. На 

своята пленарна сесия, проведена на 5 март 2019 г., ИСС обсъди и прие становището. 

 

2018 

12. Становище относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за създаване на Европейски орган по труда - [COM(2018) 131 final – 

2018/0064 (COD)].  

За докладчик и съдокладчик бяха определени д-р Иван Кокалов, член на ИСС от група 2 

- синдикати и Лъчезар Искров – член на ИСС от група 1 – работодатели. На пленарна 

сесия, проведена на 10 декември 2018 г., ИСС прие становището. 

13. Становище на тема „Планинските и полупланински райони в България – 

проблеми и възможности за развитие”.  

За докладчик и съдокладчик бяха определени Валентина Зартова и Лъчезар Искров – 

членове на ИСС от група 1 – работодатели. На пленарна сесия, проведена на 6 юли 2018 

г., ИСС прие становището. 

14. Становище на тема: „Предложение за Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване 

(ОЕПЛПО) [COM(2017) 343 final - 2017/0143 (COD)]“.  

За докладчици по становището са определени проф. д-р ик.н. Нено Павлов – председател 

на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване при ИСС, член на ИСС 

от група 3 – други организации, и Димитър Манолов – член на ИСС от група 2 – 

синдикати. На своята пленарна сесия на 25.05.2018 г. ИСС обсъди и прие становището. 
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15. Становище на тема “Европейският стълб на социалните права и ролята на 

организираното гражданско общество”.  

За докладчик по становището беше определена Асия Гонева – член на ИСС от група 2 – 

синдикати. На своята пленарна сесия, проведена на 12 март 2018 г., ИСС обсъди и прие 

становището. 

16. Становище на тема “Бъдещето на труда: предизвикателствата на Четвъртата 

индустриална революция”.  

За докладчик по становището беше определен Пламен Димитров – член на ИСС от група 

2 - синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения към ИСС. На своята пленарна сесия, проведена на 19 февруари 

2018 г., ИСС обсъди и прие становището. 

 

2017 

17. Становище на тема: “Ускоряване на подготовката за присъединяване на 

Република България към Еврозоната”.  

За докладчици по становището бяха определени и проф. д.ик.н. Нено Павлов – 

председател на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване към ИСС, 

член на ИСС от група 3 - други организации и Димитър Бранков – член на ИСС от група 

1 – работодатели, Пламен Димитров – член на ИСС от група 2 – синдикати. На своята 

пленарна сесия, проведена на 21 декември 2017 г., ИСС обсъди и прие становището. 

18. Становище на тема: “Потенциални очаквани социални, икономически, 

екологични и потребителски ефекти от Всеобхватното икономическо и търговско 

споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите 

държави членки, от друга страна (ВИТС)”.  

За докладчици по становището бяха определени г-н Ивелин Желязков - член на ИСС от 

група 1 – работодатели, и г-жа Ваня Григорова – член на ИСС от група 2 – синдикати.На 

своята пленарна сесия, проведена на 20.11.2017 г. ИСС обсъди и прие становището. 

 

2016 

19. Становище на тема “Предизвикателства и възможности пред Европейския 

съюз и България след преговорите за климатичните промени в Париж”.  

За докладчици по становището бяха определени г-н Димитър Бранков - член на ИСС от 

група 1 – работодатели, д-р Иван Кокалов – член на ИСС от група 2 – синдикати и г-жа 

Диляна Славова – член на ИСС от група 3 – други организации. На своята пленарна 

сесия, проведена на 31.10.2016 г. ИСС обсъди и прие становището. 

 

2015 

20. Становище на тема „Мерки за преодоляване на енергийната бедност в 

България”.  

За докладчици бяха определени докторът по икономика Любен Томев – член на ИСС от 

група II – синдикати и Богомил Николов – член на ИСС от група III – други организации. 

На пленарна сесия от 11.12.2015 г. Икономическият и социален съвет прие становището. 
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21. Становище на тема “Корпоративната социална отговорност – достижения и 

предизвикателства“ . 

За докладчици бяха определени г-н Веселин Митов, председател на постоянната 

Комисия по социална политика на ИСС и д-р Милена Ангелова, член на постоянната 

Комисия по социална политика на ИСС. На Пленарна сесия от 27.11.2015 г. 

Икономическият и социален съвет прие становището. 

22. Становище на тема “Ограничаване и превенция на неформалната 

икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта”.  

За докладчици по становището бяха определени г-н Васил Велев - член на ИСС от група 

1 – работодатели, зам.-председател на ИСС, и г-н Пламен Димитров - член на ИСС от 

група 2 – синдикати, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и 

индустриални отношения. На своята пленарна сесия, проведена на 20.04.2015 г. ИСС 

обсъди и прие становището. 

 

2014 

23. Становище на тема „Здравеопазването в България – проблеми и възможни 

решения“.  

За докладчици по становището бяха определени: д-р Иван Кокалов, член на Съвета от 

втора група – представителни организации на работниците и служителите, и г-н Божидар 

Данев, член на Съвета от първа група – представителни организации на работодателите. 

На заседание, проведено на 21.11.2014 г., Пленарната сесия обсъди и прие становището. 

24. Становище на тема „Възможности за развитие на регионите чрез използване 

на инструмента „Водено от общностите местно развитие”.  

За докладчик бе определен Лъчезар Искров - член на ИСС от група 1. На заседание от 

30.10.2014 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие становището. 

25. Становище по „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

професионалното образование и обучение”.  

За съдокладчици бяха определени Димитър Бранков - член на ИСС от група 1 и Янка 

Такева - член на ИСС от група 3. На заседание от 27.03.2014 г. Пленарната сесия на 

Икономическия и социален съвет прие настоящото становище. 

26. Становище по „Стратегия за развитие на висшето образование в Република 

България за периода 2014 – 2020 г.”.  

За докладчик бе определен проф. Нено Павлов - член на ИСС от група III. На заседание 

от 28.02.2014 г.  пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие 

становището.  

 

2013 

27. Становище на тема “Приоритети и политики за усвояване на средствата от 

фондовете на Европейския съюз в България за периода 2014 – 2020 г.”  

За докладчици по становището бяха определени д-р Милена Ангелова, член на ИСС, 

главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-н Пламен 

Димитров, член на ИСС, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в 
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България. На заседание от 18.07.2013 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален 

съвет обсъди и прие становището. 

 

2012 

28. Становище на тема „Трудовата заетост на хората с увреждания”.  

С решение на Комисията за докладчик бе определен Стилиян Баласопулов - член на ИСС 

от група III. На пленарна сесия от 30.11.2012 г. Икономическият и социален съвет прие 

настоящото становище. 

29. Становище на тема: „АКТИВНИЯТ ТРУДОВ ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ 

ХОРА И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА„ 

С решение на двете комисии за докладчик по становището бе определен проф. д.ик.н. 

Нено Павлов. На пленарна сесия от 16.11.2012 г. Икономическият и социален съвет прие 

становището. 

30. Становище на тема “Социалната икономика – възможности и перспективи 

за развитие в България.”  

С решение на Комисиите за докладчик бе определен д-р Иван Кокалов – член на ИСС от 

група II – синдикати. На пленарна сесия от 29.10.2012 г. Икономическият и социален 

съвет прие настоящото становище. 

31. Становище на тема „Възможности за съчетаване на трудовия и семейния 

живот“.  

За докладчик бе определен гл.ас., доктор по икономика Любен Томев – член на ИСС от 

група II – синдикати. На пленарна сесия от 18.07.2012 г. Икономическият и социален 

съвет прие становището. 

32. Становище на тема „Политики за ограничаване ранното напускане на 

образователната система”  

За докладчик бе определена Янка Такева, член на Съвета от трета група. В На пленарна 

сесия от 23.03.2012 г. Икономическият и социален съвет прие становището. 

 

2011 

33. Становище на тема „Ролята на българските кооперации за развитието на 

социалната икономика в контекста на Стратегия "Европа 2020"“. 

За докладчици по становището двете комисии определиха Стилиян Баласопулов - 

председател на НС на ТПК и Петър Стефанов - председател на ЦКС. На заседание на 

16.12.2011 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие становището. 

34. Становище на тема „ Състояние и перспективи на културно – историческия 

туризъм в България“ 

С решение на двете комисии за докладчик по становището бе определена г-жа Донка 

Соколова, член на Съвета от трета група, представител на организациите на жените. На 

Пленарна сесия от 28.06.2011 г. Икономическият и социален съвет прие становището. 

 

35. Становище на тема „Политиката на икономическо, социално и 

териториално сближаване в ЕС“ (пети кохезионен доклад). 
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За докладчик по становището двете комисии определиха проф. Катя Владимирова. На 

заседание от 21.02.2011г.   пленарната сесия прие становището. 

 

2010 

36. Становище по “ Проект на Закон за отнемане в полза на държавата на 

имущество, придобито от престъпна или друга незаконна дейност ” (разработен от 

Министерството на правосъдието на Република България). 

За съдокладчици бяха определени г-жа Валентина Зартова – представител на 

работодателските организации, и г-н Чавдар Христов – представител на организациите 

на работниците и служителите. На заседание от 7 декември 2010 г. Пленарната сесия 

прие становището. 

37. Становище на тема „Социалните измерения на Договора от Лисабон”.  

За докладчик по становището бе определена г-жа Екатерина Рибарова, член на Съвета от 

втора група – представителни организации на работниците и служителите. На 

заседанието от 02.11.2010 год. Пленарната сесия прие становището. На Пленарната сесия 

присъства и делегация на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ в 

състав: Стафан Нилсон – президент на ЕИСК, Николас Алексопулос – заместник 

генерален секретар и Ролф Ериксон – началник на кабинета на президента на ЕИСК. 

38. Становище на тема “Стратегически приоритети на българската икономика 

в контекста на Стратегия “Европа 2020” (разработено по предложение на Президента 

на Република България). 

За докладчик бе определен г-н Божидар Данев – член на Съвета от групата на 

представителите на организациите на работодателите на национално равнище. На своя 

пленарна сесия от 30 септември 2010 г. Икономическият и социален съвет одобри 

становището. 

39. Становище на тема: „Здравната реформа”.  

За докладчик по становището бе определен д-р Евгени Душков, член на Съвета от втора 

група – представителни организации на работниците и служителите. На своята пленарна 

сесия от 29 юни 2010 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

40. Становище на тема  „Социално осигуряване и социална закрила“  

За разработването на проекта на становището беше създадена временна комисия в 

състав: председател – проф. Нено Павлов и членове: Пламен Захариев, Димитър 

Манолов, д-р Евгени Душков, Валентина Зартова, проф. Нансен Бехар. На своята 

Пленарна сесия от 29.03.2010 г. Икономическият и социален съвет прие становището. 

41. Становище на тема  „Предизвикателства  пред българската икономика“  

За разработването на проекта на становището беше създадена временна комисия в 

състав: председател – Божидар Данев и членове: доц. Лена Русенова, Николай Ненков, 

Любен Томев, Николай Цанков и Петър Стефанов. На своята Пленарна сесия от 

29.03.2010 г. Икономическият и социален съвет прие становището. 

 

42. Становище на тема  „Актуални проблеми и политики на пазара на труда“. 

За разработването на проекта на становището беше създадена временна комисия в 

състав: председател – Пламен Димитров и членове: Владимир Бояджиев, Васил Велев, 
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доц. Йордан Близнаков, проф. Катя Владимирова, доц. Георги Евгениев. На своята 

Пленарна сесия от 29.03.2010 г. Икономическият и социален съвет прие становището. 

 

2009 

43. Становище на тема  „Българската икономика в условията на глобална 

финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности“. 

За докладчик бе определен г-н Божидар Данев – член на ИСС от І група – работодатели. 

На своята Пленарна сесия от 22.07.2009 г. Икономическият и социален съвет прие 

становището. 

44. Становище на тема  „Пазарът на труда в условията на финансова и 

икономическа криза – предизвикателства и възможни решения“. 

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров – член на ИСС от ІІ група – синдикати, 

председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални 

отношения. На своята Пленарна сесия от 17.07.2009 г. Икономическият и социален съвет 

прие становището. 

45. Становище на тема “Национален  доклад на Република България по 

стратегиите за социална закрила и социално  включване  - 2008-2010 година”. 

За докладчик бе избран г-н Любен Томев – член на ИСС от група II – синдикати. На 

своята Пленарна сесия, проведена на 29.05.2009 г., Икономическият и социален съвет 

одобри становището. 

46. Становище на тема: “Възможности за намаляване на административните 

пречки и подобряване на бизнессредата в България”.  

За докладчик бе избран г-н Васил Велев – заместник-председател и член на ИСС от група 

І – работодатели. На заседание от 06.03.2009 г. Комисията по икономическа политика 

прие становището. 

47. Становище на тема: “Образователната система в България – проблеми и 

необходими реформи”.  

За докладчик бе избран доц. д-р Йордан Близнаков – член на ИСС от група І – 

работодатели. На своята Пленарна сесия, проведена на 30.01.2009 г., Икономическият и 

социален съвет одобри становището. 

 

2008 

48. Становище по приетата от Министерския съвет на 05.06.2008 г. “Национална 

стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008-2015”. 

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров – член на ИСС от ІІ група – синдикати, 

председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални 

отношения. На своята Пленарна сесия от 18.07.2008 г. Икономическият и социален съвет 

прие становището. 

49. Становище на тема „Предизвикателства при усвояването на средства от 

фондовете на европейския съюз Финансова перспектива 2007 – 2013 г.“   

За докладчик бе определена Милена Ангелова. На своята пленарна сесия от 22.05.2008 

г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 
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2007 

50. Становище на тема: “Състояние и перспективи пред публично-частното 

партньорство”.  

За докладчик бе определен проф. Нансен Бехар - член на Съвета от групата на 

представителите на работодателите. На своята пленарна сесия от 30.11.2007 г. 

Икономическият и социален съвет одобри становището. 

51. Становище на тема “Разширяване на възможностите за участие в 

осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.”  

За докладчик бе определен доц. Лалко Дулевски. На своята пленарна сесия от 06.07.2007 

г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

52. Становище по “Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

здравето”, внесен за обсъждане от д-р Ива Станкова и група народни 

представители. (разработено по предложение на председателя на 40-то Народното 

събрание). 

На 06.07.2007 г. председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски, внесе и представи в 

Пленарната сесия за обсъждане проекта на Становище. Икономическият и социален 

съвет одобри становището. 

53. Становище на тема: Семейството, доброто родителство и равните 

възможности между половете.  

За докладчик бе определена г-жа Янка Такева - член на Съвета. На своята открита 

Пленарна сесия от 28.05.2007 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

54. Становище на тема: “Мерки за подобряване правната защита на 

потребителите”.  

За докладчик бе определен г-н Богомил Николов. На своята Пленарна сесия от 16.04.2007 

г. Икономическият и социален съвет одобри становището. На пленарната сесия бяха 

поканени и участваха комисарят Меглена Кунева и г-н Майкъл Хъмфрис – ръководител 

на представителството на Европейската комисия в България. 

55. Становище по “Проекта на Национална програма за реформи на Република 

България (2006 – 2009 г.) За по-висок растеж и повече работни места”. (разработено 

по предложение на Министерския съвет). 

На 12 февруари 2007 г. на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на 

Икономическия и социален съвет председателят на ИСС – доц. Лалко Дулевски, внесе и 

представи в пленарната сесия за обсъждане и одобряване проект на Становище, който е 

съгласуван с представителите на Икономическия и социален съвет в работните групи на 

Европейския икономически и социален комитет по Лисабонската стратегия. 

56. Становище на тема “Здравословни и безопасни условия на труд – социално-

икономически проблеми.”  

За докладчик бе определен г-н Александър Загоров. На своята Пленарна сесия от 

25.01.2007 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

 

2006 

57.Становище на тема: “Проблеми на пенсионната система в България”.  
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За докладчик бе определен г-н Димитър Манолов. Комисията изработи и предложи за 

одобряване от пленарната сесия проекта на Становището. На своята Пленарна сесия от 

12.12.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

58. Становище на тема “Повишаване на ефективността на съдебния механизъм 

при решаване на индивидуални трудови спорове”.  

За докладчик по становището бе определен г-н Чавдар Христов. На заседание на 

Пленарната сесия от 12.12.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри 

становището. 

59. Становище на тема: “Политиката по доходите – основно средство за 

подобряване качеството на живот и фактор за намаляване на бедността в 

България”. 

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров. На своята Пленарна сесия от 

30.11.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

60. Становище на тема: “Неформалната икономика и мерки за ограничаването 

й”. 

За докладчик бе определен г-н Владимир Бояджиев. На своята пленарна сесия от 

30.11.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

61. Становище на тема: “Проблеми на селското стопанство при 

присъединяването на България към Европейския съюз”.  

За докладчик бе определен г-н Петко Кръстев. На своята Пленарна сесия от 23.10.2006 г. 

Икономическият и социален съвет одобри становището. 

62. Становище по “Проект за национална здравна стратегия 2007-2012 г. на 

Министерството на здравеопазването (анализ, оценка, препоръки)”.  

За докладчик бе определен д-р Желязко Христов. На Пленарна сесия, проведена на 

25.07.2006 г., Икономическият и социален съвет одобри становището. 

63. Становище на тема: “Проблеми на индустрията в процеса на 

присъединяване на България към Европейския съюз. 

За докладчик беше определен г-н Васил Велев. На своята Пленарна сесия, проведена на 

27.06.2006 г. Икономическият и социален съвет одобри становището. 

 

2005 

64. Становище на тема “Лисабонската стратегия на Европейския съюз и 

политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и 

просперираща икономика” с докладчик г-н Божидар Данев. 

Работата на Пленарната сесия по обсъждането и одобряването на проекта започна с 

публична дискусия на 14.12.2005 г. и продължи на 30.01.2006 г. с одобряване на 

становището. 

65. Становище на тема “Проблеми на професионалното образование и обучение 

в България”.           

За докладчик беше определен г-н Дикран Тебеян. На своята Шестнадесета пленарна 

сесия, проведена на 23.11.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри 

становището. 
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66. Становище на Икономическия и социален съвет по “Законопроект за 

изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване”. (разработено по 

предложение на председателя на Народното събрание) 

За докладчик бе определен г-н Любен Томев. На своята Петнадесета пленарна сесия, 

проведена на 28.10.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището. 

67. Становище на Икономическия и социален съвет по “Законопроект за 

изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване”. (разработено по 

предложение на председателя на Народното събрание) 

За докладчик бе определен г-н Любен Томев. На своята Петнадесета пленарна сесия, 

проведена на 28.10.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището. 

68. Становище на тема “Последици от енергийния ценови шок и мерки за 

смекчаването му”. 

Докладчици съпредседателите на  временната комисията – г-н Пламен Димитров и г-н 

Димитър Манолов. На своята Петнадесета пленарна сесия, проведена на 28.10.2005 г., 

Икономическият и социален съвет одобри становището. 

69. Становище на тема “Предизвикателства пред българския туризъм в процеса 

на европейска интеграция”.  

За докладчик бе определена г-жа Донка Соколова. На своята Тринадесета пленарна 

сесия, проведена на 21.07.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри 

становището. 

70. Становище на тема “Проблеми на демографското развитие и 

предизвикателства пред демографската политика на България”.  

За докладчик бе определен д-р Константин Тренчев. На своята Единадесета пленарна 

сесия, проведена на 30.03.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри 

становището. 

71. Становище на тема “Проблеми на текстила и облеклото в България”.  

За докладчик бе определен г-н Камен Колев. На своята Десета пленарна сесия, проведена 

на 27.01.2005 г., Икономическият и социален съвет одобри становището. 

 

2004 

72. Становище по “Национален доклад по приложението на Европейската 

социална харта (ревизирана) за периода 1 януари 2001 г. – 31 декември 2002 г.” 

За докладчик бе определен г-н Пламен Димитров. На своята Седма пленарна сесия, 

проведена на 29.04.2004 г., Икономическият и социален съвет одобри становището. 

73. Становище на тема “Актуални проблеми на здравното осигуряване”. 

За докладчик бе определен г-н Васко Бояджиев. (разработено по предложение на 

Президента на Република България).На своята Четвърта пленарна сесия, на 07.04.2004 г., 

Икономическият и социален съвет одобри становище. 

 


