1. Конференция по устойчиво развитие
„Местни решения на глобалните предизвикателства”

ПРОГРАМА
Първи панел
13 октомври 2013 г., зала „Жако”, хотел „Фламинго гранд”, к.к. Албена

13.30 – 15.30 ч.
Водещ:

Емил Караиванов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Асеновград

13.30 – 13.45

Официално откриване, цели на конференцията
Росица Янакиева, член на УС на НСОРБ и кмет на община Перник

13.45 - 14.15 ч.

Проект „GO LOCAL” и ролята на НСОРБ
Ана Изабела Кастанейра, Институт „Маркес” – Лисабон, водещ партньор
Емил Савов, зам. изпълнителен директор на НСОРБ, ръководител на
проекта
Измеренията на устойчивото развитие. Проектите на ООН и целите на
хилядолетието
Франческо Бициато, Офис на UNDP, Брюксел
Сътрудничество между местни власти и заинтересовани лица за
постигане на устойчиво енергийно развитие
Милена Налбанчева, старши експерт, ЧРАУЕ
„Зелени решения” на местно ниво
Красимира Георгиева, зам. кмет на община Враца
Дискусия

14.15 – 15.30 ч.

Втори панел
14 октомври 2013 г., зала „Жако”, хотел „Фламинго гранд”, к.к. Албена

9.00 – 13.00 ч.
Водещ:
9.00 – 10.00 ч.

Иво Иванов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Лом
Градска мобилност и достъпност
Методи Аврамов, ръководител сектор „Развитие” в Центъра за градска
мобилност, Столична община
Младежката безработица – големият проблем на Европа
Венцислав Петров, Европейска комисия, ГД „Заетост”
Дискусия

10.00 – 11.00 ч.

11.00 – 11.30 ч.
11.30 – 12.30 ч.

Културен туризъм и туристически маркетинг на местно ниво
Марко Кос, кмет на община Свети криз закретие, Република Хърватска
Местното икономическо развитие – основа за устойчивото развитие
Дариус Величка, член на общински съвет Свенчионис
и на областен съвет, Вилнюс, Литва
Дискусия
Кафе пауза
Междуобщинско сътрудничество за устойчиво развитие на
европейско ниво – опита на община Бургас
Атанаска Николова, зам. кмет на община Бургас

Финансови механизми за финансиране на проекти по устойчиво
развитие
Илияна Цанова, Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
12.30 – 13.00 ч.
Заключителна дискусия и обобщение
Проект на НСОРБ “GO LOCAL: Към устойчиво градско развитие”, финансиран със средства на
Европейската комисия

