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Ежегоден граждански форум - 

Конференция по демокрация 2020  
 

Варна, 29 февруари - 1 март 2020 г.,  

хотел „Голдън Тюлип“ 

 

Ден 1  29 февруари (събота), зала "Миро" 

12:00  Регистрация (30 минути) 

12:30  Откриване - арх. Калина Митева /Павлова/, съосновател на конференцията. 

(10 мин.) 

Представяне на програмата и целите на конференцията - Илиян Илиев, 

ОЦОСУР (10 минути) 

 

12:50  Панел 1: Граждански инициативи за чист въздух 

  Модератор: Петко Ковачев 

Презентация 1 - Граждански инициативи за чист въздух. Представяне целите 

и дейността на сдружение „Дишай, Девня“. 

Ваня Захариева, гр. Девня (18 минути) 

  Презентация 2 - Сгрешената политика в областта на енергетиката в България 

  (гражданските борби срещу софийския инсинератор) 

  Ясен Цветанов (18 минути) 

Презентация 3 - Изгаряне на вносни отпадъци в циментовите заводи в 

България 

   Илиян Илиев, ОЦОСУР (18 минути) 

13:50  Панел 1: Въпроси и отговори към лекторите (30 минути) 

 

14:20  Почивка  (15 минути) 

 

14:35  Панел 2: Граждански инициативи  

  Модератор: Калина Павлова 

  Презентация 1 - Предоставяне на земеделски земи за обработване като  

  социални помощи – резултати от проучвания в Североизточна България 

  Илиян Илиев, адв. Александър Асенов, ОЦОСУР (18 минути) 

Презентация 2 - "Обратно към природата - "Девет цикъла сезони". 

Представяне  на първата българска книга по дауншифтинг 

  Надежда Максимова - автор, преводач и активист (18 минути) 

mailto:pecsd@net-bg.net
http://www.ecovarna.info/
http://www.activecitizensfund.bg/


9010 Варна П.К.79/ 9010 Varna P.O.Box 79 pecsd@net-bg.net +359 887 351 141 www.ecovarna.info 

 
 

 
 
www.activecitizensfund.bg 

 

 

   

Презентация 3 - "Доброволчеството - начин да бъдеш активен" 

  Иванка Станкова, Бургас (18 минути)  

15:35  Панел 2: Въпроси и отговори (30 минути) 

 

16:05  Кафе/чай пауза (25 минути) 

 

16:30  Панел 3: Граждански инициативи и законодателството 

  Модератор: Тодор Тодоров  

  Презентация 1 - Инициатива за промени в правилника на Общински съвет  

  Варна  

  Юлиян Чолаков (18 минути) 

  Презентация 2 - Заменките по българското Черноморие  

  Вера Стаевска , "Зелени закони", София (18 минути) 

Презентация 3 - Гражданско конституционно събрание Сортишън – 

граждански събрания на подбор на случаен принцип, ирландски опит и по 

света. Бъдещето на Европейският съюз чрез събрания от граждани. Новости 

по референдумите в България. 

  Даниела Божинова (18 минути) 

17:30   Панел 3: Въпроси и отговори (30 минути) 

     

18:00  Пауза (15 минути) 

    

18:15  Панел 4: Будители и инициативи  

  Модератор: Тодор Славов 

Презентация 1 - Проблемите на българските етнически групи извън границите 

на България. Представяне на резултати от дискусията "Световно кафене" по 

време на Конференция по демокрация от 2019 г. 

  арх. Калина Митева /Павлова/ (18 минути) 

  Презентация 2 - Резултати от изследване за ролята на Интернет в насилието, 

  основано на пола. 

  Велина Барова, фондация "Блулинк" (18 минути) 

  Презентация 3 - Представяне на книгата "Личности, които промениха Варна" 

  Даниела Георгиева, журналист и автор (18 минути)  

19:15  Панел 4: Въпроси и отговори (30 минути) 

  Обобщение на деня. Дискусия (15 минути) 

   

20:00  Следосвобожденски танци. Танцов урок по танго за НПО "Булгериян танго 

  ивент (Bulgarian tango event") - Маринела Влади, инструктор (60 мин.) 

   

21:00  Официално закриване на първия ден  
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Ден 2  1 март (неделя) - зала "Миро 

   

09:30  Регистрация (30 минути) 

 

10:00  Панел 5: Гражданско участие за справедлива икономика  

Модератор: Илиян Илиев 

Въведение в Ограбване.com - една година по късно. Перспективи  пред  

 гражданските информационни канали.  

  Тодор Славов - Екологично сдружение "За Земята" (10 минути) 

  Презентация 1 - Злоупотребите с природни ресурси, жизнено необходими не 

  само за хората, а за всичко живо на Планетата. 

  доц. Хуан Естебан Юпанки Вилялобос, Перу (18 минути) 

  Презентация 2 - Казусът "Национална сигурност и интернет данни" 

  Юлиян Чолаков (18 минути) 

  Презентация 3 - Сгрешеният преход 

  Петко Ковачев, Институт за зелена политика (18 минути) 

  Панел 5: Въпроси и отговори (30 минути) 

 

11:20  Кафе/чай пауза (20 минути) 

 

11:40  Панел 6: Световно кафене - Тема "Криза на държавността и гражданската  

  инициативност" (60 минути) 

  Фасилитатор: Деси Стоянова, Екологично сдружение "За Земята" 

  Панел 6: Представяне на резултатите (30 минути) 

 

13:15  Официално закриване на конференцията 

 

 

 

 

 

Конференция по демокрация 2020 се реализира по проект 

"Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската 

организация за общността" с финансовата подкрепа на Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите 

за ролята на неправителствените организации в обществото. 
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