Приложение I
“НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС"
ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
Място: Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора, Амфитеaтрална зала
28/09/2020

Медиен партньор Ютилитис Медия

Кога?

Какво?

09:30 – 10:00

Регистрация и кафе

10:00 - 10:30

Откриващ панел

Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара
Загора
С участието на:

Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра Европеистика, СУ „Климент Охридски,
Г-жа Гергана Микова – Областен управител на Област Стара Загора,
Г-н Живко Тодоров – Кмет на община Стара Загора,

Г-жа Михаела Динева – координатор на проект De Carb, АРИР,

10:30 – 11:30

Г-н Ангел Николаев – координатор на проект TRACER, ЧИЕЦ,

Г-н Станимир Йовчев - координатор на проект Green DC, Давид Холдинг АД

Панел 1: Икономически алтернативи след постепенно прекратяване на
дейностите, свързани с въглища в партньорските региони (целта на панела
е да бъдат предоставени на заинтересованите страни, отговорни за
разработването на стратегически документи и вземащи решения за тяхното
прилагане, визията и очакванията на участниците за икономическите
алтернативи пред област Стара Загора след постепенно прекратяване на с
интензивното използване на въглища и по-точно: вътрешните активи на региона,
включително секторите, в които се представя особено добре, както и
състоянието на ресурсите в подкрепа на приемането на път към декарбонизация;
всички неблагоприятни условия или характеристики, които биха могли да
възпрепятстват пътя към декарбонизация на района)

Модерирано от: г-н Георги Стоев, Тракия Тех, Пловдив,
Дискутирано от:

Г-н Стефан Шоселов, Председател на СД на Индустриална зона Загоре

Проф. Habin Lee, Brunel Business School, Brunel University London (онлайн),
Проф. д-р Мирослав Карабалиев, зам. ректор на Тракийски университет,
Стара Загора,

11:30 - 12:00

Г-жа Борислава Габровска, Европейска Инвестиционна банка,

Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Ипълнителна агенция за МСП
Кафе - дискусия

Панел 2: Очаквано социално-икономическо въздействие от спирането на
дейностите, свързани с въглища (целта на панела е да бъдат предоставени на
заинтересованите страни, отговорни за разработването на стратегически
документи и вземащи решения за тяхното прилагане, визията и очакванията на
участниците за потенциалното социално-икономическо въздействие от
прекратяването на дейности, свързани с интензивното използване на въглища и
по-точно: връзката на региона между тези дейности и заетостта; очакваното
социално-икономическо въздействие от прекратяването на тези дейностите;
плановете за справяне с предстоящото въздействие и участниците в тяхното
формиране)

12:00 – 13:00

Модериран от: Калоян Стайков, старши икономист, Институт за пазарна
икономика
Дискутирано от:

Г-н Огнян Атанасов, Национален секретар КНСБ,

Г-н Александър Загоров, Национален секретар КТ Подкрепа,

Dr. Lefteris Topaloglou, Регионална Асоциация на местните власти в
Западна Македония, Гърция (онлайн);

Г-н Иван Нейков, Председател на УС на Балканския институт по труда и
социалната политика;
13:00 - 14:30

14:30 – 15:30

Г-жа Слава Йорданова, държавен експерт, Дирекция Икономически
политики, Министерство на икономиката
Обяд +торта за ¼ век АРИР

Панел 3: Необходимостта от възстановяване на околната среда/земята и
възможни ползвания на земя след добив на въглища (целта на панела е да

бъдат предоставени на заинтересованите страни, отговорни за разработването
на стратегически документи и вземащи решения за тяхното прилагане, визията и
очакванията на участниците относно рекултивацията на земята от добив на
въглища и възможното използване на тези територии и по-точно: добри
практики в управлението на околната среда след добив на въглища; найподходящото използване на рекултивирани територии, като се вземат предвид
характеристиките на района)

Модериран от: д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР-Стара
Загора и член на СД на Индустриална зона „Загоре“
Дискутирано от:

Доц. дбн Нели Грозева, заместник ректор на Тракийски университет, Стара
Загора,
Г-н Цветна Четъшки, Технически директор на ProDronSys – компания за
прецизно земеделие,

Г-н Юлиан Попов, Европейска климатична фондация

Арх. Любомир Станиславов, Член на УС на Българския автомобилен
клъстър и BRAIT

Г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания
„Индустриални зони“
15:30 – 16:00

16:00 – 17:00

Г-жа Ирина Кирова – Главен секретар на Агенция за насърчаване на
инвестициите
Кафе дискусия

Панел 4: “Нов енергиен микс”

Модериран от: г-н Славчо Нейков, Председател на УС на Институт за
енергиен мениджмънт
Дискутирано от: Brian RICKETTS, Генерален секретар на EURACOAL,

Г-н Юлиан Попов, Европейска климатична фондация

Д-р Dionysios Giannakopoulos, Център за изследвания и технологии на
Гърция, Институт за химически процеси и енергийни ресурси
(CERTH/CPERI - онлайн),

17:00 – 17:30

Румен Радев, Заместник председател на УС, Асоциация на индустриалния
капитал в България
Заключения и закриващи думи

