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НАЦИОНАЛНА СРЕЩА 
ПРОГРАМА 

"Предизвикателствата пред социалния диалог при зелената кръгова 

икономика с фокус върху дървопреработвателния сектор” 

26.06.2019 г., гр. София 

П Р О Г Р А М А 
 
09.00 – 09:30 -  Регистрация на участниците 
 
09:30 – 09:50 – Приветствие  
     Цветан Симеонов – Председател на БТПП 
 
09:50 – 10:30   - Представяне на проекта “Good Wood” 
       Беата Папазова - БТПП 

   Мирослава Маркова – БТПП 
 
10:30 – 11:00     Европейски практики при зеления социален диалог 
       Габриела Димитрова – БТПП 
       Мария Петрова – КТ Подкрепа 
 
11:00 – 11:20  - Кафе пауза 
 
11:20 – 11:50   --Ролята на работодателските организации и на  

  профсъюзите за промотирането на зелените измерения на  
  социалния диалог  
  Михаела Михайлова – юрист в БТПП 
  Андриан Илиев – юрит КТ Подкрепа 
 

11:50 – 12:30  - Специфика на социалния диалог в  
  дървопреработвателния сектор 
  Геновева Христова – Председател на Българския  
  мебелен клъстер 

 
12:30 – 14:00   - Обяд 
  
14:00 – 15:30  - Дискусия 
      Беата Папазова – модератор 
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15:30 – 16:30  - Фокус група за националната рамка на социалния диалог в  
   дървопреработвателния сектор 

       Модератори: Габриела Димитрова 
            Андриан Илиев 
 
16:30 – 16:50   - Заключителни коментари от участниците 
 
16:50 - 17:00   - Закриване на националната среща 
    Цветан Симеонов – Председател на БТПП 


