
Календар на събития, организирани от членове на Коалиция за климата – 
България, във връзка с COP 21 в Париж – 30 ноември-11 декември 2015 г. 

 

КОГА? 
 

Дата и час 

КЪДЕ? КАКВО? 
 

 ПО ПОВОД НА?      
 

С КЛЮЧОВОТО 
УЧАСТИЕ НА: 

ЗАГЛАВИЕ НА СЪБИТИЕТО ОРГАНИЗИРАНО  
ОТ 

ПО ПРОЕКТ ИЛИ 
ИНЦИАТИВА 

ЛИЦА И ДАННИ ЗА КОНКТАТИ ЗА 
МЕДИИТЕ.  

 
Линк към събитието, ако има, както 

и FB събитие, ако има: 

12.11.2015 
 
18:30-
20:00 ч. 

Френски 
културен 
институт - 
София 

Кръгла маса с 
професор Ерве 
Льо Трьо от 
френския 
Национален 
център за научни 
изследвания, 
участвал в 
изготвянето на 
докладите на 
Междуправител
ствената 
експертна група 
по климатичните 
промени 

„Как съвместната работа 
между всички 
заинтересовани страни в 
сферата на иновациите 
може да доведе до 
икономически растеж и да 
намали ефектите от 
промените в климата?" 

Българско 
училище за 
политика  и 
френското 
посолство  

 Александър Илчев 
ailchev@schoolofpolitics.org  
089 220 5967 
http://www.schoolofpolitics.org/Herve-
Le-Treut/index.html 

26.11.2015 
 
10-13 ч. 
 

Конферен
тен 
център 
Венус 

Обмен на 
информация и 
опит, обсъждане 
на възможности за 
съвместна 
работа. 

Среща-дискусия с водещи 
на прогнозата за времето 
от основните електронни 
медии 

Българско 
училище за 
политика и 
ЕкоОбщност  

Проект „Съвместни действия 
за повишаване на 
осведомеността и активиране 
на местни власти и общности 
за реагиране на и адаптация 
към климатичните промени” 

Александър Илчев 
ailchev@schoolofpolitics.org  
089 220 5967 
 

mailto:ailchev@schoolofpolitics.org
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КОГА? 
 

Дата и час 

КЪДЕ? КАКВО? 
 

 ПО ПОВОД НА?      
 

С КЛЮЧОВОТО 
УЧАСТИЕ НА: 

ЗАГЛАВИЕ НА СЪБИТИЕТО ОРГАНИЗИРАНО  
ОТ 

ПО ПРОЕКТ ИЛИ 
ИНЦИАТИВА 

ЛИЦА И ДАННИ ЗА КОНТАКТИ ЗА 
МЕДИИТЕ.  

 
Линк към събитието, ако има, както 

и FB събитие, ако има: 

28.11., 
събота, 
от 15 ч. 

Езерото 
Ариана – 
Орлов 
мост 

Велошествие в 
рамките на 
международния 
ден на действие 
за климата  

 Грийнпийс – 
България и 
Екологично 
сдружение „За 
Земята“ 

 Теодора Стоянова  
teodora.stoyanova@greenpeace.org  
088 952 1550 
 
и Габриела Петкова  
gabriela.petkova@greenpeace.org  
098 891 0023 

03.12., 
четвъртък
10:00 -  
17:30 ч. 

НДК,  
зала 7 

Конференция в 
рамките на 
Дните на 
предизвикателст
вата  

„Измененията на климата 
– предизвикателства пред 
българската природа и 
туризъм“ 

БААТ, МОСВ, 
WWF-България 

Дни на предизвикателствата, 
Проект „Повишаване 
ефективността и увеличаване 
капацитета на Коалиция за 
климата–България чрез 
създаване на нови 
партньорства с бизнеса. 
Повлияване на националните 
климатични и енергийни 
политики“ 

Георги Стефанов 
088 951 7976 
gstefanov@wwfdcp.bg  

14.12., по-
неделник, 
15-17 ч. * 

Конферен
тна зала 
МОСВ на 
ул. „Глад-
стон“ 67 
(очаква се 
потвърж
дение) 

Информационно
- дискусионно 
събитие  

Представяне и обсъждане 
на социологическо 
изследване за готовност и 
реакция при природни 
бедствия. Работа с местни 
общности за информиране 
и гражданска активност. 

Фондация 
„ЕкоОбщност”, 
ЕС „За Земята“,  
Българско 
училище за 
политика 

Проект „Съвместни действия 
за повишаване на 
осведомеността и активиране 
на местни власти и общности 
за реагиране на и адаптация 
към климатичните промени” 
и проект „Климатът зависи от 
нас - засилване на 
гражданското съзнание и 
участие по отношение на 
проблемите, свързани с 
климатичните промени, в 
училища и местни общности в 
Западна България” 

Любомира Колчева 
087 867 4297 
lkolcheva@bepf-bg.org  

mailto:teodora.stoyanova@greenpeace.org
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16.12., 
сряда, 
16-18 ч. * 

Френски 
културен 
институт - 
София 

Публичен дебат 
за резултатите от 
COP21 

„Действията за реагиране 
на промените в климата в 
България след СОР21+ 

Инициатива 
„Зелени 
Закони“  

Проект „Граждански 
мониторинг за по-зелени 
закони и устойчиво 
управление на природните 
ресурси“ 

Антоанета Йотова – експерт „климат“ 
за „Зелени Закони“  
088 958 6994 
toniyotova@gmail.com  

 

* Възможни са промени в мястото и началния час на събитието 
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