
 
Европейски съюз 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
BG 051PO001–2.1.07 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 

Европейски социален фонд 

 

Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните 
отношения и превантивни действия за ограничаването й”.   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската търговско-

промишлена палата носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и  при никакви обстоятелства не 
може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.” 

 

ПРОГРАМА 

Семинар 

"Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по 

фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, 
бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, 

управление на конфликти посредством преговори, 
посредничество и медиация, приложение на системата GS1”  

обучение на работното място за служителите на ИС - Видима 

 

27-31 май 2013 г., (понеделник-петък), Трейнинг център 

към ИС Видима, гр. Севлиево, ул. ”М.Попов” 53 

27 май 2013: 

08:30-09:00 Регистрация на участниците 

09:00-09:30 Откриване 

09:30-11:00 “Повишаване адаптивността на работниците”  

Лектор: Ангелина Иванова 

11:00-12:00 кафе пауза 

12:00–14:30 “Повишаване адаптивността на работниците” – 
продължение 

  

Лектор: Ангелина Иванова 

14:30-16:30 Дискусия 

28 май 2013: 

08:30-09:00 Регистрация на участниците 

09:00-11:00 „Управление на конфликти посредством преговори, 

посредничество и медиация” 

                                                Лектор: Гергана Маркова 

11:00-12:00 кафе пауза 

12:00-14:30 „Управление на конфликти посредством преговори, 

посредничество и медиация” – продължение 

Лектор: Гергана Маркова 

 

14:30-16:30 Дискусия 
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29 май 2013: 

08:30-09:00 Регистрация на участниците 

09:00-11:00 „Приложение на системата GS1”   

Лектор: Христо Содев                           

11:00-12:00 кафе пауза 

12:00-14:30 „Приложение на системата GS1”  - продължение     

Лектор: Христо Содев                           

14:30-16:30 Дискусия 

  

30 май 2013: 
08:30-09:00 Регистрация на участниците 

09:00-11:00 „Фирмено поведение корпоративна социална отговорност 

бизнес етика”                                

 „Приложение на системата GS1”       

Лектор: Георги Ножаров                                                    

11:00-12:00 кафе пауза 

12:00-14:30 „Фирмено поведение корпоративна социална отговорност 

бизнес етика” -  продължение                             

Лектор: Георги Ножаров                                                    

14:30-16:30 Дискусия 

31 май 2013: 

08:30-09:00 Регистрация на участниците  

09:00-11:00 Дискусионен панел                                                                                                           

Модератор: Галина Михнева 

11:00-12:00 Кафе-пауза 

12:00-13:30 Дискусионен панел- продължение 

Модератор: Галина Михнева 

 


