
    Програма 24.02 (събота)

12:00 Регистрация

12:30
Oткриване, арх. Калина Павлова

Представяне на програмата и целите на конференцията

12:50

Панел 1: Граждански инициативи за градоустройство от Варна и страната
Фасилитатор: арх. Калина Павлова

Обществена активност в Стара Варна - Построяването на Драматичен театър Варна 
адв. Християн Облаков, Варненско историко-архитектурно дружество „Наследство“

Споделено създаване и геймификация на градската среда 
арх. Александра Бабунска, Перник

Архитектурен младежки пленер 2017 г. за част от центъра на Варна на КАБ и САБ Варна  
арх. Чавдара Николова, Камара на архитектите в България, регионална колегия Варна

13:50 Дискусия за резултатите от архитектурен пленер

14:20 Кафе / чай пауза

14:50

Панел 2: Граждански инициативи от Варна и страната, Фасилитатор: Илиян Илиев

Инициатива чашки за многократна употреба, Сабина Максимова

„Гражданското общество отново под натиск”, Велина Барова, Блулинк

“Автономния синдикализъм: самоорганизация и екология в борбите на работното място” 
(казуса с Пикадили Варна), Евгени Никитин - Автономен Работнически Синдикат (АРС)

Трудова младежка миграция. Бъдещето на труда. Застрашените от изчезване професии 
и предизвикатекствата пред нормативното уреждане на новите професии на пазара 

на труда; инж. Цветелина Панбукчиян, младежка мрежа на НСФЕБ-КНСБ от Варна, 
Иванина Янкова юрист, “МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”, КНСБ от гр. Велико Търново, Тодор 

Капитанов, юрист, предстедател на СНЦ “Младежки форум 21 век” от София

16:10 Въпроси и отговори

16:40

Кафе / чай пауза:

 с беседа с арх. Боян Коларов, дългогодишен граждански активист, по настоящем зам. 
кмет на Добрич и Мирослав Янков, Варненски клуб “Конституция на българския дух”

с теми “Левски и българите. Демокрацията – дали ни е наложена “отвън” или е част от 
нас?” и “България по пътя към свободата или как да стане системата по-справедлива. 

Обективни правила на живота, за да бъде обществото ни жизнеспособно.”

17:10
“Граждански инициативи в 24 кадъра” – прожекция на късометражни филми

Специална селекция от програмата на Филмов фестивал “Карантината”

Ежегоден Граждански форум
Конференция по Демокрация 2018

Варна, 24–25 Февруари 2018, Хотел Голдън Тюлип



      Програма 25.02 (неделя)

09:30 Регистрация

10:00
Въведение в панелите на 2 ден: Заграбването на ресурси и преходът към 

корпоративен неофеодализъм, Тодор Славов

10:00

Панел 3: Корпоративно ограбване на публични средства, Фасилитатор: Илиян Илиев

Инвестиции и лобиране: Ограбване на възможностите за развитие 
Драго Константинов, икономист, председател на Фондация “Зеленика”

Публични назначения и обществен контрол - къде грешат гражданите? 
Цветомир Тодоров, Български Институт за Правни Инициативи

Презентация на Черната книга, Фондация Фридрих Науман

Дискусия: Как гражданското общество може да влияе на бюджетни разходи и държавния 
контрол, Фондация Фридрих Науман

11:45 Кафе / чай пауза

12:15

Панел 4: Ресурсно заграбване в България и света, Фасилитатор: Тодор Славов 

Кампания на индианците в Перу срещу мината в Уакармарканга; баланс на интереси и 
методи за хармоничен живот при Инките, доцент Хуан Естебан Юпанки Вилялобос

Видео за “Кампания за горите на България”  
WWF/ Коалиция За да остане природа в България

 Световно кафене за демокрация - път към промяна, Десислава Стоянова

14:00 Официално закриване на конференциите

Гражданско участие за справедлива икономика

Арх. КАЛИНА 
МИТЕВА /ПАВЛОВА/

Панелът "Ограбване, ефективност на разходването на публични средства", е част 
от проект за моноторинг на обществени средства на Балканите и ще се осъществи 
с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Фондация Отворено общество. 
Съдържанието на събитието е изцяло отговорност на ЕС “За Земята” и по никакъв 
начин не отразяват позицията на Европейския съюз и Фондация Отворено общество.


