
ПРОГРАМА
ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – Зала 2

Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната 
 среда (ПУДООС) 

С финансовата подкрепа на:

и                                          Община Габрово

Събитията са предимно под формата на презентация и последваща дискусия.

24.07.2015
Местоположение: Зала „Възраждане”, гр. Габрово

Час Събитие Организатор

1�.��� �� 1�.����.��� �� 1�.���.��� �� 1�.������ �� 1�.����� �� 1�.����.���.�������� Форум «Разделно събиране на битовите отпадъци �� възможности и 
предизвикателства»

Асоциацията на еколозите от общините в България 
(АСЕКОБ) и Национално сдружение на общините от 
Република България

Местоположение: Х. Импулс, местност Узана

Час Събитие Организатор

1�.���� �� 1�.�����.���� �� 1�.����.���� �� 1�.�����.����.���� Работна среща семинар за представяне на добри практики, финансирани 
по Програмата за развитие на селските райони 2����7-2��1� Национална селска мрежа



ПРОГРАМА
ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – Зала 2

Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната 
 среда (ПУДООС) 

С финансовата подкрепа на:

и                                          Община Габрово

Местоположение: Шатра „Презентационен център”, Зала 2

Час Събитие Организатор

16.���� �� 16.�� От нищо нещо - алтернативният подход на сдружение “Зелен” Сдружение „Зелен”

17.���� �� 17.��7.���� �� 17.�� Енергиен мениджмънт в дома и града; енергийната бедност и 
Обсерватория за енергия, околна среда и климат. Енергийна Агенция �� Пловдив 

1�.���� �� 1�.�� Селският туризъм в България �� шанс за устойчиво развитие на местните 
общности. СИЕЛА НОРМА АД

19.���� �� 2��.���� Инициативата Селски МОЛ НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2��11“

2��.���� �� 21.���� Енерготерапия и билколечение Вадимелис



ПРОГРАМА
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Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната 
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С финансовата подкрепа на:

и                                          Община Габрово

25.07.2015
Местоположение: Шатра „Презентационен център”, Зала 2

Час Събитие Организатор

��9.�� �� 1��.���� �� 1��.�� �� 1��.���� Дискусия за негативните ефекти от Трансатлантическото партньорство за 
търговия и инвестиции (ТПТИ) Национална коалиция “Спри ТПТИ”

11.�� �� 12.���1.�� �� 12.���.�� �� 12.����� �� 12.��� �� 12.���2.���.������ Влияние на промените в земеползването и стопанисването на горите върху 
акумулацията на въглерод Институт за гората - БАН

12.�� �� 1�.��� Прилепи и образователни дейности СНЦ „Зелени Балкани“

16.���� �� 16.�� Екологични и достъпни, нискоенергийни и пасивни сгради за активни хора” СНЦ „Архитектура на бъдещето”

16.�� �� 17.���� Енергийна бедност. Енергийна Агенция �� Пловдив 

17.���� �� 17.�� Пасивни къщи - принципи, ползи и комфорт на обитаване. Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект
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1�.���� �� 1�.��

Какво е екоцид и как да спрем унищожаването на екосистеми: история, 
примери, правни действия до сега и възможности за бъдещо участие на 
граждани и политически представители. Демонстрация: симулационен 
процес за Екоцид срещу голяма нефтена компания (и връзка с 
инициативата за Права на Природата)

Гражданска инициатива “Да спрем екоцида”

19.���� �� 19.�� �� 19.��19.��.���� Правата на Природата - как ще се превърнат в действащо 
законодателство. Практически примери. Българска Веда Асоциация

2��.���� �� 21.����
Промяна на сеитбооборота на културите, свързан с климатичните промени. 
Мероприятия свързани със земеделски практики за опазване на хумусния 
състав и предпазване от ерозия.

Сдружение Български Земеделски Производител

26.07.2015.07.2015
Местоположение: Шатра „Презентационен център”

Час Събитие Участници

1��.���� �� 1��.�� Зелени кооперативи �� как да си направим зелено пространство за деца и 
родители. Естествена педагогика навън. Кооперативна Академия
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11.���� �� 11.��1.���� �� 11.��.���� �� 11.��� Ползите от използването на екологични материали и козметика «Еко Етика»

12.���� �� 12.�� Фермерски пазари, хранителни кооперативи Екологично сдружение „За Земята“

1�.���� �� 1�.���� Дискусия за насърчаване на местни екологични инициативи и 
взаимодействие с институциите и обществеността. ПП „Зелените“


