
 

 

 

 

 ПОКАНА 

Форум Град #БезОтпадъци 

29 ноември 2019, Пловдив 

  

Уважаеми дами и господа,  

От името на сдружение “БГ Бъди активен” имаме удоволствието да Ви поканим на Форум 

Град #БезОтпадъци на 29 ноември 2019 г., от 9:00 до 17:00 ч. в Дом на културата “Борис Христов” 

в Пловдив. Събитието е посветено на опазването и облагородяването на градската среда чрез 

успешно партньорство между граждани, институции и бизнес. 

В първата част на форума, от 9:00 до 13:00 ч., ще бъдат проведени две панелни дискусии, 

посветени на ролята на бизнеса и на гражданските организации в създаването на устойчива, 

чиста и удобна за хората градска среда. Очакваме потвърждение и от водещ международен 

лектор, който ще представи успешни инициативи за опазване на градската среда. 

В следобедните часове, от 14:00 до 17:00 ч., ще бъдат проведени три работни ателиета, 

посветени на генериране на идеи за социална промяна, иновации в публичния сектор, 

намаляване на замърсяването и рециклиране. Можете да се регистрирате за участие в едно от 

ателиетата. 

Вярваме, че опитът, който ще бъде споделен на Форум Град #БезОтпадъци ще бъде 

полезен за Вашата дейност и събитието ще Ви даде възможност за осъществяване на контакти 

с бъдещи потенциални партньори. 

Достъпът е безплатен, като е необходима предварителна регистрация чрез тази 

регистрационна форма. Приложена по-долу ще намерите работната програма на събитието.  

Форум Град #БезОтпадъци е заключителното събитие на целогодишната платформа за 

чиста европейска столица на културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, създадена от БГ Бъди активен. През 

2019 г. чрез нея имахме възможност да осъществим различни партньорства, образователни 

дейности, социални експерименти и творчески намеси в градската среда, за да доближим 

Пловдив до визията за Град #БезОтпадъци. Платформата се осъществява с подкрепата на 

Фондация Кока-Кола и в партньорство с Община Пловдив, Общинска фондация “Пловдив 2019” 

и Екопак България.  

Ако имате въпроси, с радост ще отговорим на тях. Можете да се свържете с нас по имейл 

на forumgrad@bgbeactive.org.  

 

 

 Поздрави! 

Екипът на БГ Бъди активен 

www.bgbeactive.org 

 

 

https://forms.gle/YGcyZ6bDp3CLx5CL7
https://forms.gle/YGcyZ6bDp3CLx5CL7
https://aztiplovdiv.org/
mailto:forumgrad@bgbeactive.org
http://www.bgbeactive.org/


 

 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА 

Форум Град #БезОтпадъци,  

29 ноември 2019, Пловдив 

  

9:00 – 9:20          – Регистрация 

9:20 – 9:30          – Откриване на Форума 

9:30 – 10:40        – Панелна дискусия 1: Градовете на бъдещето и бизнесът: 

 дългосрочна визия за социална отговорност   

 С участието на представители на компании и бизнес 

   организации 

10:40 – 11:00      – Кафе-пауза 

11:00 – 11:30      – Keynote speaker – предстои обявяване на лектора 

11:30 – 12:40      – Панелна дискусия 2: Устойчивите градове и местните 

 общности: флирт или доживотно приятелство   

   С участието на представители на граждански сдружения  

   и организатори на кампании за чиста среда 

12:40 - 12:45      – Заключителни думи за първата част на форума 

12:45 – 13:45      – Обяд 

14:00 – 15:30      – Работни ателиета - първа сесия 

-              Ателие 1 – Социална промяна чрез партньорство 

Design thinking сесия за генериране на идеи за социална промяна в 

полза на градовете. Ателието е подходящо за представители на 

граждански групи и организации, компании и представители на 

местната администрация 

-              Ателие 2 – Градивната  бюрокрация /Creative Bureaucracy/  

Споделяне на успешни практики за насърчаване на иновациите в 

публичния сектор. Ателието е подходящо за представители на 

местната и централна администрация, както и за експерти и 

активисти в областта на устойчивото развитие, социалните 

дейности и градското планиране. 

-              Ателие 3 – А и Б на рециклирането 

Обучителна сесия за намаляване на отпадъците и рециклирането им. 

Ателието е подходящо за представители на образователни 

организации, учители и граждански организации.  

15:30 – 15:45      – Кафе-пауза 

15:45 – 17:00      – Работни ателиета – втора заключителна сесия 

   КРАЙ на събитието 


