Проект “Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към
околната среда на българските политици

Енергийната революция – коя страна на барикадата ще
изберем?
Под патронажа на председателя на Народното събрание Цецка Цачева
31 май 2010 / понеделник /
Народно събрание на Република България, зала „Запад”
10:30 – 10:45

Откриване на Зелената седмица в Народното събрание и на
конференцията
Цецка Цачева, председател на Народното събрание
Модератор: Юлиан Попов, председател на УС, Българско училище
за политика, съветник, Европейска климатична фондация

ПАНЕЛ 1

Енергийната революция – глобално предизвикателство

10:45 – 11:05

Може ли ЕС да намали емисиите си с 80% до 2050 година? Пътна
карта 2050
Меглена Кунева, политически съветник на заместник-председателя
на Европейската комисия Сийм Калас

11:05 – 11:25

Борбата с изменението на климата - глобални противоречия или
глобална надпревара
Христо Христов, изпълнителен директор, Институт по енергетика

11:25 – 12:00

Дискусия

ПАНЕЛ 2

Енергийна революция и национална политика

12:00 – 12:20

Национална политика в областта на енергетиката и климатичните
промени
Евдокия Манева, заместник-министър, Министерство на околната
среда и водите

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(Договор №. ПО1‐15‐20/01.02.2010).

12:20 – 12:40

Принос на България за диверсификация на източници, трасета и
доставчици на природен газ за Европейския съюз и региона
Петър Попчев, посланик за специални поръчения по енергийна
сигурност и изменение на климата, национален координатор за
проекта „Набуко”, Министерство на външните работи

12:40 – 13:10

Дискусия

13:10 – 13:20

Кафе-пауза

ПАНЕЛ 3

Енергийна революция и местна политика

13:20 – 14:00

Общински политики и практики в областта на климатичните промени
и енергийната ефективност
Антоанета Апостолова, кмет на столичен район Слатина
Добрин Савчев, заместник-кмет на община Габрово
Никола Газдов, председател на Българска фотоволтаична асоциация

14:00 – 14:30

Дискусия

14:30

Закриване на конференцията и коктейл

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(Договор №. ПО1‐15‐20/01.02.2010).

