ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – Зала 1

Събитията са предимно под формата на презентация и последваща дискусия.

24.07.2015
Местоположение: Зала „Възраждане”, гр. Габрово
Час
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Събитие

Организатор

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
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Събитие

Организатор

Работна среща семинар за представяне на добри практики, финансирани
по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Национална селска мрежа

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

и

Община Габрово

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – Зала 1

Местоположение: Шатра „Презентационен център”, Зала 1
Час

Събитие

Организатор

16.00 – 16.4�
5

ЕМ технологията - революция в екопроизводството.

ЕКОБАЛАНС ООД

17.00 – 17.45

Управление на отпадъци

Екологично сдружение „За Земята“

18.00 – 18.45

Защо потъна Атлантида? Време е да си спомним, за да не го допуснем
отново...

ВИВИДА ООД – Огнените кодове

19.00 – 19.45

Представяне на портал www.bg-guide.org

Национален туристически клъстер „Българският
пътеводител“

20.00 – 21.00

„Пътешествие с колело – защо, как, къде“. Представяне на велотуризма и
туринга, като алтернативна форма на туризъм и какво освен велосипед ни
трябва, за да го практикуваме. Ще покажем различни идеи за маршрути,
как да изберем дестинация и какви правила за безопасност трябва да
спазваме на пътя.

Велотуринг - БГ

С финансовата подкрепа на:
Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС)
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Община Габрово

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – Зала 1

25.07.2015
Местоположение: Шатра „Презентационен център”, Зала 1
Час
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Събитие
Организатор
Споделено управление на защитените зони Натура 2000: анализ на
Регионален екологичен център за Централна и
добрите практики и дискусия върху ролята на заинтересованите страни в
Източна Европа
управлението на Националната екологична мрежа Натура 2000 в България.
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Климатични промени – прогнози, очаквания, адаптация

Черноморска асоциация на жените-2000, Бургас и
“Професионализъм за здраве и екология“ София

15.45 – 16.45
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игра за възрастни и ученици над 15 г. “ За справедливи
супермаркети - и от нас зависи! “

Сдружение Агролинк

17.00 – 17.45
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Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата
Представяне на инициативата ”Европейски селски парламент”
Беседа: Да се адаптираме към промените на климата или да възстановим
хармонията и баланса в нас.

Сдружение за териториален и екологичен
просперитет
Николай Сираков, Областен управител на Област
Габрово
Среща пред Презентационния център, Зала 1, но
беседата ще се проведе на открито.

С финансовата подкрепа на:
Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС)
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Община Габрово

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – Зала 1

Екологични и културни инициативи и проекти
„Българка“

18.00 – 18.45

Частни схеми за прилагане на екосистемни услуги на територията на ПП
„Българка”
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Примери за устойчиви във времето природосъобразни практики, които
могат да допринесат за развитие на селските райони в България (върху
примера на биологичното земеделие).

СУ „Св. Климент Охридски“

20.00 – 21.00

„За Балкана и хората“: как изглежда новият модел за бизнес в НАТУРА
2000 зоните. „Адаптация към климатичните промени в Атанасовско езеро“.
Излъчване на анимация по темата

Българска Фондация Биоразнообразие

26��������
.07.2015
Местоположение: Шатра „Презентационен център”, Зала 1
Час

Събитие

Участници

9.30 – 10.15

Не чакай сгодния момент – създай го. Препрограмиране на съзнанието.

Яна Михалева, гран мастър рейки

10.30 – 11.15

Представяне на Зелена къща

Българска асоциация за алтернативен туризъм

С финансовата подкрепа на:
Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС)
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Община Габрово

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – Зала 1
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Презентация за Ефективните микроорганизми

ЕМ България

12.20 – 13.00

Какво е био, еко, органик, натурален продукт? Знаци за означаване и
сертификация. На кого да вярваме?

Армина ЕООД
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Фермерски пазари, хранителни кооперативи

Екологично сдружение „За Земята“

С финансовата подкрепа на:
Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС)
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Община Габрово

