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ПРОГРАМА 
 

SuSodCo 3-то Събитие за изграждане на капацитет 
Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния 

диалог  
Моля, регистрирайте се за участие най-късно до 18-и юни ТУК 

 

Ден 1 - СЕМИНАР – 28-и юни 2021 г. 
 
 

       Източноевропейско време (ЕET) 

9:55 

 

Посрещане на участниците 

ЗЕМ Софт 

10:00 Откриване на семинара 

Любомир Качамаков, Вицепрезидент на FIEC, Камара на строителите в България 
(КСБ, BG) 

Иоанис Партениотис, Президент, Федерация “Строителство, индустрия и 
водоснабдяване” - “Подкрепа” (ФСИВ - Подкрепа, BG) 

10:10 Представяне на проект SuSodCo и докладa за пропуските в цифровите умения на 
партньорите 

Gregor Ficko, Director, Chamber of Construction and Building Materials Industry of 
Slovenia (CCIS, SI) и Мария Желева, Камара на строителите в България (КСБ, BG) 

10:20 Дигитализацията и европейския социален диалог, Васил Киров, доцент в 
Института по философия и социология при БАН  (ISSK-BAS) 

10:40 

 

 

 

 

 

 

Кратки презентации – Ефектът на цифровизацията върху ключови аспекти на 
социалния диалог: 

 Заетост, Пламена Партениотис (ФСИВ - Подкрепа, BG) 

 Възнаграждения, Йордан Йорданов, Федерация “Строителство, индустрия 
и водоснабдяване” - “Подкрепа” (ФСИВ - Подкрепа, BG) 

 Професионално образование и обучение, Ваня Тивидошева, главен 
експерт в дирекция „Професионално образование и обучение” (МОН, BG)   

 BIM и условията на труд, инж. Васил Танев, хоноруван преподавател, 
катедра „Организация и управление на строителството“ (УАСГ, BG) 

 Конфликти, Михаил Михайлов, зам. директор, Национален институт за 
помирение и арбитраж (НИПА, BG) 

11:55 Кафе пауза 

12:10 Въздействието на дигитализацията върху комуникацията: 

 Публично говорене в новите дигитални платформи (ZOOM, TEAMS и др.) 

 Как да ангажираме аудиторията през екрана - съвети, do's and dont's 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MQXK6XJALOsddnmhVYakx8cgkSEkrqrg7UzWu3ziWYx4mQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MQXK6XJALOsddnmhVYakx8cgkSEkrqrg7UzWu3ziWYx4mQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://ksb.bg/
https://www.fciw-podkrepa.org/
http://www.gzs.si/zgigm
https://ksb.bg/
http://www.vassilkirov.eu/forme.php5?lang=en
https://ips-bas.org/institute/
https://www.fciw-podkrepa.org/
https://www.fciw-podkrepa.org/
https://www.mon.bg/en/100000
https://uacg.bg/
https://www.nipa.bg/?lang=EN
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 Маркетингови стратегии – определяне на целевата група, създаване на 
ключови послания и др. Въпроси и отговори 

Пламена Партениотис (ФСИВ - Подкрепа, BG) 

12:40 Цифрови инструменти и писане на съдържание: 

 Как да създадем ефективна структура на съдържанието в социалните медии 

 Полезни дигитални инструменти за различно медийно съдържание (canva 
и mailchimp) 

 Как да създадем добро съдържание за дигиталните канали (социални 
мрежи и електронен бюлетин) Михаела Михайлова, PR експерт 

13:10 Как да създадем привлекателни статии – (вестник "Строител", BG) 

13:25 Въпроси и отговори  

13:45 Край на семинара                                        

 

Модератор: Мария Желева (КСБ, BG) 

 

    
Ден 2 - Уъркшоп – 29-и юни 2021 г. 

 
       Източноевропейско време(CET) 

 
9:55 Посрещане на участниците  

ЗЕМ Софт  
 

10:00 Откриване  
Мария Желева, (КСБ, BG) 
 

10:05 "Дигитално съдържание – как да ни забележат в онлайн пространството", 
Михаела Михайлова, Пламена Партениотис 
 

10:15 Работа в групи за изготвяне на различни видове публикации 
 

11:45 Кратко представяне на резултатите на всяка работна група  
 

12:15 Дискусия, Въпроси и отговори  
 

13:00 Край на уъркшопа. 

Модератор: Мария Желева (КСБ, BG) 
 
 

Организатори на събитието: Камара на строителите в България (КСБ) и Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ "Подкрепа") 

 

Повече за проект „SuSodCo“: https://susodco.eu/ 

https://www.fciw-podkrepa.org/
https://vestnikstroitel.bg/pdf_edition/236685_%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-43-%d0%be%d1%82-2020-%d0%b3/
https://ksb.bg/
https://ksb.bg/
https://ksb.bg/
https://ksb.bg/
https://www.fciw-podkrepa.org/
https://susodco.eu/

