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ЦИКЪЛ „ПАРИЖ КЛИМАТ 2015 - COP 21“

Конференция – дебат
Градовете изправени пред измененията на климата:
необходимoстта от адаптиране
Дата : 10 март 2015 год., от 16.00 до 19.30 ч.
Място на провеждане : зала „Славейков“ на Френския институт в България
Адрес: пл. Славейков № 3, София
Поканени гости: представители на НПО, на академични и научни среди, Министерство
на околната среда и водите, български общини.

Въведение:
Бъдещите прогнози за климата предвиждат покачване на температурата в
Европа, повишаване на морското равнище и увеличаване на честотата и интезивността
на екстремните явления (проливни дъждове, топлинни вълни....). Многобройни
природни явления, които ще окажат въздействие върху градовете, в които живеят поголямата част от световното население.
Въпреки трудността за разбиране на последствията на ниво територии,
приоритетът е да се насърчи въвеждането на публични политики, които да намалят
последиците от измененията на климата върху ежедневието на милярди хора по света.
НПО, научноизледователски организации и предприятия също трябва да имат ключова
роля, за да се промени индивидуалното поведение, да се благоустроят площите и да се
оптимизират решенията, които предлагат новите технологии.
Това е и същността на COP 21 (21 Конференция на ООН за климатичните
промени), която ще се проведе тази година в Париж. В този смисъл, целта на
настоящата конференция е обмен на гледни точки между френската и българската
страна, който да позволи на заинтересованите страни от публичния сектор и от
гражданското общество да се ангажират с тези приоритети и да се представи рамката на
конференцията COP 21.

Програма :
16.00 – 16.30 ч.

Регистрация на участниците

16.30 –16.40 ч.

Откриване на конференцията
Реч на г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България

16.40 – 16.50 ч.

Реч на г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите

16.50 – 17.00 ч.

Реч на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

ПЪРВА ЧАСТ : КЛИМАТИЧНОТО ЗАТОПЛЯНЕ: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДЕЙСТВИЯ

17.00 – 17.05 ч.

Начало на кръглата маса, представяне на приоритетите и на
лекторите
Модератор : г-н Иван Бедров, журналист

17.05 – 17.25 ч.

Затоплянето на климата: настояща и бъдеща реалност
Г-н Жером Дюверноа, ръководител на проект към Националната
обсерватория за последиците от затоплянето на климата
(ONERC), Франция

17.25 – 17.45 ч.

Затоплянето на климата: необходимост от адаптация към
климатичните промени
Г-н Веселин Александров, директор на департамент „Климатология
и агрометеорология“, Национален институт по метеорология и
хидрология (НИМХ) – БАН

ВТОРА ЧАСТ: КАКВИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБЩИНИТЕ?

17.45 –18.05 ч.

Добрите практики на една община във Франция: метрополия
Тулуза
Г-н Клеман Коен, директор „План за климата / Устойчиво развитие“,
метрополия Тулуза

18.05 – 18.25 ч.

Какви са конкретните действия, които трябва да предприемат
местните власти в България? Представяне на проекти за
енергийна ефективност на сградите
Г-жа Калинка Накова, изпълнителен директор на Общинска мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия

18.25 – 18.50 ч.

Какви са конкретните действия, които трябва да предприеме
гражданското общество в България?
Ангажиране на политическите лидери за климатичните промени
чрез подход отдолу-нагоре.
Г-н Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени, WWF,
като част от Коалиция за климата - България. Преподавател в НБУ.
Г-жа Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското
училище за политика „Димитър Паница”.

18.50 – 19.30 ч.

Дискусии

19.30 ч.

Коктейл

