
 

                                                                                                                             

 
                                        

                            

                         Проект BG 05/1719  За живот в хармония с природата! 

Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските 

общини на Смолянска област, с финансовата подкрепа на програмата за подкрепа на НПО в 

България (www.ngogrants.bg) по ФМ на ЕИП  2009-2015. 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

ЗА  ТЕМАТИЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 

 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 

 

ГР. СМОЛЯН  

 

21 март  2016 г. 

Конферентната зала на РИОСВ 

09.30-10.00 ч. Регистрация на участници Сдружение ЦУРП 

 

10.00 -10.15 ч.  Официално  

откриване на конференцията 

 

Представяне на резултатите от изпълнението на 

Проект BG 05/1719  За живот в хармония с 

природата! Граждански инициативи за устойчиво 

развитие и опазване на околната среда в селските 

общини на Смолянска област 

 

Представяне на финансиращия орган – 

Програмата за подкрепа на НПО в България 

(www.ngogrants.bg), финансирана  по ФМ на ЕИП  

2009-2015. 

 

 

г-н Илия Годев – модератор 

 

Д-р Мони Турналиев - 

Председател на УС на ЦУРП 

 

Г-жа Лидия Арсова – 

 Председател на УС на  

Сдружение „Екосвят Родопи“ – 

партньор по проекта 

10.15 -10.30 ч. Приветствия към участници от официални лица  и  

гости на конференцията  2ч теория 

 

 

10.30-11.00 ч. Създаване на Родопска конвенция за опазването на 

планинските райони - инструмент за решаване на 

регионални проблеми в трансграничния регион   

 Г-жа Дора Янкова – 

 Народен представител и 

зам.председател  на  

Групата за приятелство 

 България - Норвегия  

 

11.00-11.30 ч. Устойчиво развитие на планината – регионално 

измерение и проблеми 

 Г-жа Радка Тунева, главен 

експерт „Регионално развитие“, 

Областна  администрация – 

Смолян 

 

http://www.ngogrants.bg/


 

 

11.30– 11.45 ч. Дискусия 

 

 

11.45 – 12.45 ч. Закон  за лечебните растения – приложение и 

контрол  на регионално ниво.   

Г-н Георги Георгиев - 

експерт от РИОСВ 

 

12.45-13.30 ч. Обедна почивка 

 

 

13.30 – 15.00 ч.  Aктуални проблеми в състоянието на планинските 

екосистеми – пчелите и 

биоразнообразието.Дискусия.   

 

Г-жа Михаела Йорданова – 

Сдружение „Диви Родопи“ – 

Смолян  

15.00 – 15.15 ч. Кафе- пауза  

 

 

15.15 – 16.00 ч. Предприемачество в Натура 2000 – успешни 

бизнес модели в подкрепа на опазване на 

биологичното разнообразие. Въпроси.  

 

Г-жа Зорница Стратиева, 

Асоциация на парковете в 

България 

16.00 – 17.30 ч. 

 

Възможности за финансиране на инициативи и 

проекти в сферата на околната среда и 

устойчивото развитие /ОПОС, Ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие“, ПРСР/. Дискусия.  

 

Екип на Областен информационен 

център   

 

17.30 ч. Закриване на конференцията  

 

Г-н Илия Годев – модератор  

 

 

Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян   

ЦУРП е учреден през 1997 г. с мисия изследване на различни сфери от живота в региона, опазване на 

околната среда, осъществяване на проекти за  устойчивото развитие на планината и др.  

 

За контакти: Анета Шехонова  - Координатор проект  тел. 0898858658  

   Рабие Кьосева – Организатор проект   тел.0876765664 

 

E-mail: curp.smolyan@abv.bg    

Интернет сайт: http://curp-smolyan.eu/ 

 

Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян 

Сдружението е учредено през 1997 година. Рaботи в областите екология, неформално образование, младежко 

развитие, младежки политики и др.  

 

За контакти: Лидия Арсова – Председател на УС   тел.0878775919     

E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg    

Интернет страница на проекта  www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu         

 

 

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 

България www.ngogrants.bg 

mailto:curp.smolyan@abv.bg
http://www.bilki.ngogrants.ecorodopi.eu/

