
    Програма 23.02 (събота)

12:00 Регистрация

12:30
Oткриване, арх. Калина Павлова

Представяне на програмата и целите на конференцията

12:50

Панел 1: Граждански инициативи от Варна и страната

Граждански инициативи за чист въздух от страната  
Ивайло Попов, Ивайло Хлебаров, „За Земята”

Изгаряне на вносни отпадъци в циментовите заводи в България 
Илиян Илиев, ОЦОСУР, гр. Варна

Разследване за незаконна сеч и протести, община Казанлък  
Боряна Алексиева, гражднаски активист, Казанлък

Въпроси и отговори

14:20 Пауза

14:35

Панел 2: Граждански експертни инициативи

Правен фонд за услуга на граждани и организации  
адв. Александър Асенов, ОЦОСУР

Обществените обсъждания: ефективен инструмент при определяне на 
пространственото развитие и устройство на територията на Столична община 

Любомира Колчева, Фондация „Екообщност”

 Инициативата за местен референдум във Варна, проблеми на подписките, лични 
данни, ГРАО списъци на избиратели  

Юлиян Чолаков, адв. Александър Асенов, СОПА

Въпроси и отговори

16:05 Пауза

16:30

Панел 3: Свобода без граници

Проблеми на българските малцинствени общности и изселници в Украйна и Молдова 
Иван Иванов, председател на Обществен съвет за сътрудничество с  

Бесарабско-Таврийската диаспора - Център Сливен  

Представяне на общността на банатските българи в трите държави – Румъния,  
Сърбия и България 

Светлана Караджова, Дружеството на банатските българи в България

Въпроси и отговори

18:00 Пауза

—  Ежегоден Граждански форум  — 
Конференция по Демокрация 2019 - V издание

Варна, 23–24 февруари 2019, Хотел Голдън Тюлип
(вход свободен)



18:00 Пауза

18:15

Панел 4: Дискусия „Гражданското общество за демократично бъдеще”

Европейска кампания за справедлив енергиен преход  
Тодор Тодоров, Банкуотч България и „За Земята”

Кампания на европейското гражданско общество за бъдещето на Европа 
Петко Ковачев, Тихомира Методиева, FoE и „За Земята”

Дискусия

19:30 Официално закриване на първия ден



      Програма 24.02 (неделя)

09:30 Регистрация

10:00
Откриване: Представяне на платформата Ograbvane.com 

Тодор Славов, “За Земята”

10:15

Панел 5:  Активни граждани срещу ограбването на публичните  
средства и демократичността

Свобода на словото срещу език на омразата: онлайн сигурност за застъпниците на 
правата на човека, еко- и джендър-активисти в България 

Тодор Ялъмов, Ксения Вакрушева, Блулинк

Участник в каузата по опазване на Трънско от апетитите за превръщането му  
в огромна мина за добив на злато 

Румяна Боянова, граждански активист, Трън

Какви са нуждите на гражданските инициативни групи в страната.  
Представяне на резултатите от допитване 

Петко Ковачев, експерт

Въпроси и отговори

11:45 Кафе / чай пауза

12:15

Панел 6: Криза на държавността и гражданската инициативност

Криза на държавността и разкритието на злоупотреби в Перу 
доц. Хуан Естебан Юпанки Вилялобос, граждански активист, Перу

Черната книга на правителственото разхищение 2018 г. 
Фондация за свободата „Фридрих Науман”

 Световно кафене – дискусия по групи

14:00 Официално закриване на конференциите

Гражданско участие за справедлива икономика

арх. КАЛИНА МИТЕВА 
/ПАВЛОВА/

Панелът “Гражданско участие за справедлива икономика“, е част от проект 
за моноторинг на обществени средства на Балканите и ще се осъществи с 
финансовата подкрепа на Европейския съюз и Фондация Отворено общество. 
Съдържанието на събитието е изцяло отговорност на ЕС “За Земята” и по никакъв 
начин не отразяват позицията на Европейския съюз и Фондация Отворено общество.
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