
Реч от Петър Стоянов, Президент на Република Бългрия (1997-2002)

Проф. д-р Джеймс Никсън

Оксфорд Икономикс

Д-р Стефка Славова

Световна банка

Д-р Евгени Евгениев

Постоянно представителство на Република България в 

Европейския съюз

Проф. д-р Олга Викторовна Данилова 

Финансов университет при правителството на Руската федерация

Д-р Теодора Пенева

Българска Академия на Науките

11.00 - 11.15

Проф. д-р Ирина Юриевна Беляева 

Финансов университет при правителството на Руската федерация

Доц. д-р Ваня Иванова

Пловдивски университет

Доц. д-р Силвия Кирова

Университет за национално и световно стопанство

Проф. д-р Светлана Александрова

Университет за национално и световно стопанство

Д-р Яна Пальова

Българска Академия на Науките

Проф. д-р Даниела Бобева, д-р Добринка Стоянова, д-р Игнат 

Игнатов

Пловдивски университет

12.45 - 13.00

Д-р Милена Ангелова

Главен секретар АИКБ

инж. Пламен Панчев

Изпълнителен директор на ТИЗ ЕАД

Антон Иванов

Български Енергиен и Минен форум

Проф. д-р Николай Вълканов

Минно-геоложки университет

Проф. д-р Мария Станкова

Югозападен университет

Доц. д-р Анета Маричова

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Доц. д-р Славея Петрова, Доц. д-р Делка Карагьозова,

Меги Дакова

Пловдивски университет

Проф. д-р Даниела Иванова, д-р Ива Костова

Университет по нациално и световно стопанство

14.50 - 15.20

Проф. д-р Йордан Христосков

Пловдивски университет

Проф. д-р Георги Шопов

Българска Академия на Науките

Проф. д-р Крис де Нюбърг

Маастрихтски университет 

Проф. д-р Любомир Стефанов

Университет за национално и световно стопанство
Д-р Любослав Костов

Университет за национално и световно стопанство

16.00 - 16.15

Велизар Петров

Агенция за регионално развитие с център за подкрепа на бизнеса 

за малки и средни предприятия

Доц. д-р Камен Петров

Университет за национално и световно стопанство
Доц. д-р Галина Илиева

Пловдивски университет
Д-р Делян Ангелов

Пловдивски университет

Доц. д-р Стефан Райчев, д-р Блага Маджурова, Юлиан Моллов

Пловдивски университет

17.00 - 17.15

17.15 - 17.30

Зелена икономика: Конкурентоспособност на следващото поколение - постигане на целта за климатична 

неутралност - възможна ли е тази мисия за българската индустрия?

Отворена дискусия

Всички презентиращи, панелисти и публика 

Закриване

Проф. д-р Станимир Кабаиванов

Декан на Факултета по икономически и социални науки

Пловдивски университет

Енергийната бедност в България – измерения и предизвикателства пред социалната политика

16.15 - 17.00

Инструменти на политиката в подкрепа на наследяването и трансфера на предприятия в регионите

Структуриране на съвременния град и неговата териториална  икономическа организация в контекста на 

зелената икономика

Геопространствен анализ на разпространението на емисиите от въглероден диоксид в ЕС

Развитието на сектора за управление на отпадъци като перспектива за регионална конвергенция в ЕС

Перспективи и предизвикателства пред регионалната политика в България в контекста на прехода към зелена 

икономика

Отворена дискусия

Всички презентиращи, панелисти (Лилия Недева, Любомира Ганчева, Васос Псаропулос, Цвета Драганска-Георгиева) и публика 

Панелна дискусия: Регионални и урбанизационни аспекти на Зеления преход

Предствяне на доклади

Модератор: Проф. д-р Цвета Стоенчева

Пловдивски университет

Отворена дискусия

Всички презентиращи, панелисти (Таня Янкова) и публика

Панелна дискусия: Социалната цена на Зелената трансформация

Презентиране от лектори

Модератор: Проф. д-р Йордан Христосков

Пловдивски университет

15.20 - 16.00 Социални последствия от Зеления преход

Влияние на декарбонизацията върху заетостта в електроенергийните райони в България

Предизвикателства пред управлението на възнагражденията на заетите в българските организации в прехода 

към „зелена“ икономика

Зеленият преход в България: възможности и предизвикателства

Зелената сделка - предизвикателство и фактор за устойчиво развитие на строителната компания

Преходът от управление на отпадъците към зелена икономика

Зеленият преход и отношението на българските потребители към еко-марките и устойчивите продукти

Конвергенция и Зелен преход

Отворена дискусия

Всички презентиращи, панелисти (Ганчо Колаксъзов, Ивиан Вълев) и публика

Обедна почивка

13.00 - 14.00

Панелна дискусия: Бизнес и секторни аспекти на Зеления преход

Предствяне на доклади

Модератор: Проф. д-р Вирджиния Желязкова

Заместник-ректор ВУЗФ

Зеленият контекст на политическото, икономическото и социалното развитие и неговите прогнози за 

туристическата индустрия
14.00 - 14.50

Въглеродно неутрални индустриални паркове - стратегия на Тракия икономическа зона

Енергийният преход причинен от Зелената сделка

Зеления преход и предизвикателствата пред минния сектор

11.15-12.30

ESG - дневен ред като двигател за устойчиво развитие на бизнеса

Кръговата икономика и възможностите за зелено възстановяване в България

„Рискове за финансова стабилност, свързани с изменението на климата и преминаването към зелено на 

централните банки

Преструктуриране на финансовия сектор в рамките на зелената трансформация

Фискални мерки за разпространение на екологичните технологии

Устойчиво развитие и ESG - Подходи като основа за глобално централизирана икономика

Политиката на Китай за декарбонизация на икономиката 

Отворена дискусия

Всички презентиращи, панелисти (Любослав Костов) и публика 

Панелна дискусия: Макроикономическа стабилност, конкурентоспособност и конвергенция в Зеления 

преход

Предствяне на доклади

Модератор: Проф. д-р Пламен Чипев

Пловдивски университет

Пленарна сесия

9.00 - 9.30

Приветствие от проф. д-р Румен Младенов, Ректор на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Приветствие от Здравко Димитров, Кмет на град Пловдив

Реч на Розалинде Ван Дер Влис, директор на дирекция „Чиста планета“, Европейската комисия

Реч на Радан Кънев, член на Европейския парламент

Реч на Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент

Изказване на представител на Министерския съвет на Република България

Панелна дискусия: Глобалният дневен ред за Зелена икономика

Предствяне на доклади

Модератор: Проф. д-р Даниела Бобева

Ръководител катедра "Икономически науки", Пловдивски университет

9.30 - 11.00

Макроикономика на климатичната промяна

Зелената сделка на ЕС и какво означава това за частния и финансовия сектор в Западните Балкани

Пакетът за зелени сделки в Европейския съюз и Южна Корея: Ролята на научните изследвания и иновациите във 

възстановяването и устойчивостта след Covid 19


