
 
 
 
 

 

საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“– Georgian Society of Nature Explorers “Orchis” 

საქართველო, თბილისი, 0160, ტაშკენტის ქ.  №10ა, - 10a, Tashkenti str., 0160, Tbilisi, Georgia, ტელ/Tel: (+995 32) 2 38 51 99 / (+995) 599 77 52 37 

E-mail: orchisge@yahoo.com; Web: www.orkisi.ge 
  

ცირკულარული ეკონომიკისადმი მიძღვნილი მე-7 კონფერენცია 

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის დაჩქარება - მცირე და საშუალო საწარმოების როლი 

(მონაწილეები: საქართველოსა და აზერბაიჯანის მცირე და საშუალო საწარმოები და 

ბიზნესასოციაციები)  

პროექტი „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“  

საქართველო, თბილისი, 0103, თელავის ქ. 20  

შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასი, სააქტო დარბაზი „თეთნულდი“  

კონფერენციის დღის წესრიგი 
2022 წელი, 10 მაისი, სამშაბათი 

 

10:00 – 10:30 
რეგისტრაცია 

/მისალმება ყავა 
კონფერენციის მონაწილეები 

10:30-10:50 მისალმება და გახსნა 

ბ-ნი ოთარ შამუგია - საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის მინისტრი 

აკად. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე  

ბ-ნი ერიკ ილესი - შვედეთის საერთაშორისო განვითარების 

თანამშრომლობის სააგენტოს საქართველოს 

წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი/ ელჩის მოადგილე, 

შვედეთის საელჩო საქართველოში 

ქ-ნი მაია ბითაძე - საქართველოს პარლამენტის გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე 

ბ-ნი დავით სონღულაშვილი - დარგობრივი ეკონომიკისა 

და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე 

ბ-ნი ლევან ვეფხვაძე - საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის 

აღმასრულებელი დირექტორი 

დ-რი მარიამ ქიმერიძე - საქართველოს ბუნების 

მკვლევართა კავშირის „ორქისი“ თავმჯდომარე, პროექტის 

„დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ მენეჯერი 

10:50-12:20 

ცირკულარული 

ეკონომიკა, როგოც 

მცირე და საშუალო 

ბიზნესის სამომავლო 

გარდაქმნის საკვანძო 

მამოძრავებელი ძალა 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - მდგრადი ფინანსების, 

გარემოს დაცვის, სოციალური, მმართველობისა და 

ცირკულარული ეკონომიკის საკითხების საერთაშორისო 

ექსპერტი, გაეროს ცირკულარული ეკონომიკის მრჩეველთა 

საბჭოს წევრი, განვითარებისა და რეკონსტრუქციის 

ევროპული ბანკის გარემოს დაცვისა და მდგრადი 

განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი აღმასრულებელი 

დირექტორი 
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12:20-12:30 
შეკითხვები/ 

განხილვა 
კონფერენციის მონაწილეები 

12:30-12:50 შესვენება კონფერენციის მონაწილეები 

12:50-13:55 

ცირკულარული 

ეკონომიკა, როგოც 

მცირე და საშუალო 

ბიზნესის სამომავლო 

გარდაქმნის საკვანძო 

მამოძრავებელი ძალა 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - მდგრადი ფინანსების, 

გარემოს დაცვის, სოციალური, მმართველობისა და 

ცირკულარული ეკონომიკის საკითხების საერთაშორისო 

ექსპერტი, გაეროს ცირკულარული ეკონომიკის მრჩეველთა 

საბჭოს წევრი, განვითარებისა და რეკონსტრუქციის 

ევროპული ბანკის გარემოს დაცვისა და მდგრადი 

განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი აღმასრულებელი 

დირექტორი 

13:40-13:50 
შეკითხვები/ 

განხილვა 
კონფერენციის მონაწილეები 

13:50-14:00 

დასკვნითი 

შენიშვნები და 

ღონისძიების 

დახურვა 

კონფერენციის მონაწილეები 

14:00-15:00 სადილი კონფერენციის მონაწილეები 
 


