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კონფერენცია ცირკულარულ ეკონომიკაზე 

3 დეკემბერი 2019 წ. 

 

მონაწილეთა სია: 

 

შვედეთის საელჩო და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის            

სააგენტო 

      პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ პარტნიორი ორგანიზაციები 

                         საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“  

                         დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე  

                         საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო  

 

საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები: 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე: ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი 

ნარჩენებისა  და ქიმიური ნივთიერებების მართვის  დეპარტამენტის უფროსი- 

ბ-ნი ა. ჩანქსელიანი 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე-ქ-ნი ი. გურგულიანი 

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი ქ-ნი თამარ ზედგინიძე 

გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი/სტრატეგიული დაგეგმვის    

სამმართველოს უფროსი-ბ-ნი ა. პაპუნაშვილი 

გარემოსდაცვითი საინფორმაციო და განათლების ცენტრი 

დირექტორი-ქ-ნი თ. ალადაშვილი 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე-ქ-ნი მზია გიორგობიანი 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე 

ენერგეტიკული რეფორმებისა და პროექტებისა დეპარტამენტი 

დეპარტემენტის უფროსი -ბ-ნი ზ. ჩიხრაძე 

სექტორული განვითარების სამმართველოს უფროსი-ქ-ნი თ. ავაზაშვილი 

ფინანსთა სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე-ბ-ნი ნ. გაგუა 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე ქ-ნი ირინე აბულაძე 

ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 

ქ-ნი ლალი კალანდაძე 

პრემიერის აპარატი 

ადმინისტრაციის უფროსი-ნ. მეზვრიშვილი 

 

პარლამენტი 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი  

თავმჯდომარე-ბ-ნი კ. კუჭავა 

თავმჯდომარის მოადგილე-ბ-ნი ზაზა ხუციშვილი 

       დარგობრივი ეკონომიკის  და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი  

თავმჯდომარე-ბ-ნი რ. კაკულია 
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      მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია  

                         დირექტორი-ბ-ნი გ. შუხოშვილი 

                         დირექტორის მოადგილე ბ-ნი ვ. ბარამია 

                         იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი ქ-ნი ე. მიქანაძე 

                         სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების           

                         დეპარტამენტის დირექტორი ბ-ნი ნ. ჩანტლაძე 

                         გარემოსდაცვითი განყოფილების უფროსი ქ-ნი მ. ჩაჩხიანი 

 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 

                         დირექტორი ქ-ნი ე.გალდავა 

                         დირექტორის მოადგილე:-ქ-ნი მ. გიქოშვილი 

 

      თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  

მერის მოადგილე-მ. ბითაძე 

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი-გ. გიგაშვილი 

თბილისის საკრებულო  

საკრებულოს თავმჯდომარე-ბ-ნი გ. ტყემალაძე 

საკრებულოს წევრი-ბ-ნი რ. სოხაძე 

 

საპარტნიორო ფონდი  

საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორი ბ-ნი დ. საგანელიძე 

საინვესტიციო დეპარტამენტის უფროსი-ქ-ნი ნ. ჩოლოყაშვილი 

 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები  

                          ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

                          გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

                          აზიის განვითარების ბანკი 

                          მსოფლიო ბანკი 

                          ევროპის საინვესტიციო ბანკი 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები  

                          ევროდელეგაციის წარმომადგენლობა საქართველოში 

ISET-შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პარტნიორი ორგანიზაცია,        

                         დირექტორი-ქ-ნი თამარ სულუხია 

ასოციაცია საქართველოს ქალები ბიზნესში 

                          ქ-ნი მ. ელიზბარაშვილი, დირექტორი 

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის  

                          ბ-ნი მ. ჭელიძე, თავმჯდომარე 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი ბ-ნი მ. დაუშვილი 

 

 


