ПОКАНА
Уважаеми Дами и Господа,
От името на Коалиция за климата – България, с финансовата подкрепа на Министерство
на околната среда и водите (ПУДООС), Българска асоциация за алтернативен туризъм и WWF България, чрез програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., както и в партньорство с посолството
на република Франция в България, бихме искали да Ви поканим за участие в конференцията
„Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“, която
се организира в рамките на форум „Дни на предизвикателствата“.
Конференцията ще се проведе на 03.12.2015г. (четвъртък) в НДК, зала 3, ет.7, от 09:30 до
17:30ч. Приложено към настоящата покана ще намерите и предварителна програма.
Основният фокус на форума цели да представи важността на темата за изменението на
климата и позицията на България на предстоящата среща на върха на ООН в Париж (COP 21) в
началото на м. декември пред българската общественост и медии. Тази позиция ще бъде
дискутирана и с панелистите под трите основни теми, попадащи в обсега на конференцията:
ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ.
Онлайн регистриране за участие в конференцията може да се извърши от посочения линк:
https://goo.gl/pj1EDK.
Уважаеми Дами и Господа, вече 10 години „Дни на предизвикателствата“ е най-големият
български форум, който събира на едно място филми, презентации, планинари, катерачи,
почитатели на екстремните спортове, приключенията, пътешествията и екологията от целия
свят. Успоредно с наситена с активности, лекции и забавления програма тази година на форума
ще отделим специално място на темите, свързани с опазването на околната среда и поконкретно климатичните промени и техните акценти и влияния за развитието на устойчивия
туризъм и спорт, управлението на защитените територии и добрите примери на
природосъобразния начин на живот.

Планираме първият панел на срещата да бъде дискусионен, вторият панел - презентационен
и финалната част - сформиране на фокус групи по интереси за събиране на мнения и обратна
връзка от страна на гостите посетили конференцията.
Вярваме, че с това така необходимо събитие и предвид предстоящата среща на високо
равнище в Париж (COP 21) ще успеем да изградим заедно стойностна политика за справяне с
климатичните промени и ще дадем гласност на всички проблеми и възможности пред
България.
Конференцията си поставя за цел да събере на едно място представители на държавна
администрация, институции, бизнес, НПО сектор и граждани, интересуващи се от въпросите,
свързани с изменението на климата. Сред поканените гости очакваме да се включат и експерти
от:


Министерство на околната среда и водите



Министерство на земеделието и храните



Министерство на туризма



Министерство на вътрешните работи



Министерство на регионалното развитие и благоустройство



Министерство на младежта и спорта



Министерство на икономиката



Българска академия на науките



Софийски университет „Св. Климент Охридски“



Нов Български университет



Планинска спасителна служба



Български туристически съюз



Асоциация „Планини и хора“



Асоциация на българските туроператори и туристически агенти



Българска асоциация на туристическите агенции



Асоциация на екскурзоводите в България



Френски културен институт



Посолствата на страните от ЕС



Коалиция „За да остане природа в България“



Коалиция за климата – България

На разположение сме за допълнителна информация.
Лице за контакт относно темите и въпросите относно целия форум „Дните на
предизвикателствата“ и акцентите за спорт и туризъм на конференцията:
Елеонора Йосифова БААТ, + 359 897 033 860 baatbg@gmail.com
Лице за контакт относно темите и въпросите за защитените територии и акцентите за COP 21
в Париж и климатичните промени:
Георги Стефанов WWF, +359 889 517 976 gstefanov@wwfdcp.bg

С уважение,
Любомир Попйорданов
Председател на УС на Българска асоциация за алтернативен туризъм
Управител на Одисея-ин СТА ООД – организатор на Дни на предизвикателствата

ПРОГРАМА
03.12.15г. ЧЕТВЪРТЪК – ДНИ НА ПРЕДИЗВКАТЕЛСТВАТА 2015г.
ЧАС
09:30-10:00
10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-12:00

12:00-12:30

ТЕМА
Регистрация на участниците в
конференцията
Откриване на срещата. Приветствени
слова от Министъра на околната
среда и водите Ивелина Василева

УЧАСТНИЦИ

Представяне на Коалиция за климата.
Задаване акценти и насоки за
дискусията. Георги Стефанов, WWF

I ПАНЕЛ
Дискусия и представяне на позиции:
Измененията на климата –
предизвикателства пред света и
България

Въпроси от аудиторията

Участници:
Ивелина Василева – Министър на околната среда
и водите
Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – Посланик на Р.
Франция в България
Георги Костов – Заместник-министър,
Министерство на земеделието
Ирена Георгиева – Заместник-министър,
Министерство на туризма
Боян Петров – Алпинист, биолог, Национален
природонаучен музей
Георги Стефанов – WWF - България, Координатор
политики и климатични промени
Любомир Попйорданов – Председател УС на
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Модератор: Борислав Сандов

12:30-14:00

Обяд

14:00-15:30

II ПАНЕЛ
Презентации и примери от България:
Климатични промени и прякото
въздействие върху туризма, спорта и
защитените територии в България.
Рискове и възможности.

15:30-16:00
16:00-16:30

Въпроси от аудиторията
Кафе пауза

Участници:
Генчо Илиев, и.д. директор на Национален парк
Централен Балкан
Николай Ненчев, директор Природен парк
Врачански балкан
Радко Марков, директор на Планинска
спасителна служба
Мартин Лазаров, директор дирекция „контрол и
охрана“ Национален парк Пирин
Кирил Стамболиев, експерт фауна, Национален
парк Рила
Михаела Кирчева, УС на БААТ, Ново тракийско
злато
Радостина Йотова Travelife - устойчив туризъм
Димитър Събев и Руслан Йорданов - Анализ на
моделите за развитие на планинските райони в
Югозападна България
Модератор: Борислав Сандов

16:30-17:30

III ПАНЕЛ

World cafe

Включване на участниците от конференцията
във фокус групи по трите основи теми от
конференцията
Препоръките и изводите и от трите фокус
групи ще бъдат предоставени на участниците
в първия панел, както и в интернет
страниците на организаторите.
На база свободен избор, участниците ще
могат да се включат в една от трите фокус
групи, където да дадат своя принос и гледна
точка. Какво трябва да се направи, за да се
справим с климатичните промени? Те
представляват ли проблем или са по-скоро
възможност? Какво трябва да се направи или
да не се направи в сектора. Колко бързо
трябва да действаме и откъде да започнем и
др.
17:30
18:00-21:30

Закриване на конференцията
Вечерна програма 11-те Дни на
предизвикателствата
https://www.facebook.com/events/1127856543908
715/

1. Туризъм – Риск или възможност
са климатичните промени при
управлението и развитието на
туризма. Изводи
2. Спорт – Риск или възможност са
климатичните промени за
развитието на спорта. Изводи

3. Защитени територии – Риск или
възможност са климатичните
промени за съхранението и
управлението на защитените
територии. Изводи

Конференцията се организира с финансовата подкрепа на:
Българска асоциация по алтернативен туризъм

Министерството на околната среда и водите и Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда

Проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата –
България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови
партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и
национални политики", финансиран в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

И в партньорство с:
Посолството на република Франция в България

