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ПОКАНА 

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТА 

От 2020 г. Конфедерация на независимите синдикати в България и 
Българска стопанска камара съвместно с Норвежката конфедерация на 
профсъюзите (LO) и Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO) 
осъществяват проекта Отговорен социален диалог за достоен живот 
/https://knsb-re-dial.net/. 

На 17 октомври след обяд и на 18 октомври 2022 г. до обяд в зала 
„Европа“ на Конгресен център „Глобус“ в сградата на КНСБ, пл. „Македония“ 
1, етаж 2, ще проведем Заключителната конференция по приложената 
предварителна програма с физическото участие на представители на 
партньорите по проекта: Янина Унли - съветник в Международен отдел на 
LO, Ролф Негорд, Директор колективно трудово договаряне в NHO и 
представители на норвежките партньори онлайн. 

За нас ще бъде чест да се включите в работата на конференцията, на 
която ще бъдат представени конкретни примери от Норвегия и ще обменим 
опит в областта на социалния диалог за успешна дигитална и зелена 
трансформация и устойчиво развитие на България. 

Участието е безплатно и ще бъде осигурен превод английски-български 
език. 

Очакваме Вашето потвърждение за участие до 12 октомври 2022 г. на 
електронен адрес: ysimeonova@citub.net или martin@bia-bg.com  

 

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ: 

/Пламен Димитров/ 
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ПРОГРАМА 

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТА 

17 октомври 2022 

Час Тема Говорители 
12:00-12:30 Регистрация на участниците  
12.30:13.30  

Откриване и поздравления към 
участниците в конференцията 

КНСБ 
БСК 
LO  
NHO 
Иновации Норвегия 

13:30-15:30  
Социален диалог за достоен 
живот 

КНСБ и БСК от 5-те 
пилотни градове 
LO и NHO 
МТСП 

15:30-16:00 Кафе пауза  
16:00-18:00  

Дигитална трансформация в 
Норвегия и в България 
 

LO и NHO 
МТСП 
Български социални 
партньори 

18:30-20:00 Вечеря в ресторант Purple House  

18 октомври 2022 

9:00-10:30 Безопасност и здраве при работа. 
Зелена трансформация 

NHO и LO 
Български социални 
партньори 

10:30-12:00 Представяне на Националното 
тристранно споразумение, обща 
дискусия и закриване на 
конференцията 

КНСБ 
БСК 

12:00-13:00 Обяд  

 


