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Какво бъдеще за селските региони в условията на
климатични промени?
Туризмът и валоризирането на местните продукти
като решения за устойчиво развитие

ПРОГРАМА
предварителна

Модератор:

23 ноември 2015 г., 9.00 ч.
Френски институт в България
Пл. „Славейков” № 3, гр. София

Г-н Петър Карабоев, зам.-главен редактор на в.“Дневник" и Капитал Daily

8.30 – 9.00

Региcтрация на участниците

9.00 – 9.10

Реч на г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България

9.10 – 9.20

Реч на г-жа Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма
Националните програми за развитие на зеления туризъм: представяне на
прилаганите мерки и финансиране

9.20 – 9.30

Въведение : Представяне на приоритетите, контекста и участниците
Г-н Петър Карабоев
ЗЕЛЕНИЯТ ТУРИЗЪМ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО
ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

9.30 – 9.50

Българската политика за опазване на природното наследство: представяне на
видовете защитени природни обекти и свързаната с тях нормативно-правна уредба
Г-н Мирослав Калугеров, директор на „Национална служба за защита на
природата”, Министерство на околната среда и водите (за потвърждение)

9.50 – 10.20

Каква роля могат да изпълняват местните действащи лица при определянето и
изпълнението на стратегиите за развитие на селските райони?

9.50 – 10.10

Френският опит – регионалните природни паркове
Г-н Андре Руш, президент на Регионалния природен парк „Пирене Ариежоаз”,
член на Нацоналната федерация на регионалните природни паркове, председател
на Националната комисия „Марка парк”
Г-н Жюлиен Вио, отговорник проекти „Марка парк”и местни продукти

10.10 – 10.20

Добри практики за опазване и валоризиране на природните пространства,
въведени в България
Г-н Тома Белев, председател на Асоциацията на регионалните природни паркове

10.20 – 10.40

Кафе-пауза
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10.40 – 11.10

Какви принципи да се следват за едно устойчиво развитие на туризма в българските
села ? Споделяне на опит от местни представители, работещи в сферата на
приключенския, селския и кулинарен туризъм

10.40 – 10.50

Г-н Любомир Попйорданов, председател на Българската асоциация за
алтернативен туризъм

10.50 – 11.00

Ферма и къща за гости „Боженски Чифлик” (подлежи на уточнение)

11.00 – 11.15

Г-н Стоилко Апостолов, изпълнителен директор на фондация „Биоселена” за
биологично земеделие и координатор на проект „For the Balkan and the People”,
съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество

11.15– 12.00

Дебат: Какви възможности за напредък за устойчивия туризъм в България?

12.00 – 13.30

Коктейл
ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И МЕСТНОТО НОУ-ХАУ КАТО
НОСИТЕЛИ НА УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ

13.30 – 13.50

Програмата ЛИДЕР 2014-2020 за развитие на селските райони: представяне на
мерките и възможностите за финансиране на туристически проекти и проекти за
валоризиране на местните продукти
Г-н Стефан Спасов, началник отдел ЛИДЕР, дирекция „Развитие на селските
райони”, Министерство на земеделието и храните

13.50 – 14.20

Представяне на добри практики, разработени в България от местните
инициативни групи ЛИДЕР в полза на туризма и валоризирането на местните
продукти
МИГ Разлог и МИГ Троян и Априлци

14.20 – 15.30

Как да опазим и използваме териториалната идентичност и местните продукти?
Къси и общностни вериги за доставки на храни, наименования за произход: два
подхода, позволяващи привличането на местните действащи лица и опазването на
занаятчийското ноу-хау

14.20 – 14.30

Френският опит в сферата на валоризирането на местни продукти
Г-н Стефан Робер, съветник на френския министър на земеделието, хранителновкусовата промишленост и горите
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14.30 – 14.50

Представяне на добри практики, разработени във Франция
Г-н Андре Руш, президент на Регионалния природен парк „Пирене Ариежoаз” и
член на Националната федерация на регионалните природни паркове,
председател на Националната комисия „Марка парк”
Г-н Жулиен Вио, отговорник проекти „Марка парк” и местни продукти

14.50 – 15.00

Свидетелски разказ на Националното сдружение на малките семейни ферми и
преработвателите (подлежи на уточнение )

15.00 – 15.20

Представяне на опита на производителите на люти чушки „Еспелет” в Страната на
баските
Сдружение за контролирано наименование за произход Люта чушка „Еспелет”
Г-жа Лоранс Ластири, производител и член на управителния съвет и г-жа Мейлен
Сарод, отговорник комуникации

15.20 – 15.30

Преглед на актуалното състояние на международните пазари и на перспективите
за сътрудничество между Франция и България в областта на гастрономията и
зеления туризъм
Г-н Стефан Дюлае, председател (за потвърждение)

15.30 – 16.00

Дебат: Как да променим взаимоотношенията производители-потребители, да създадем
нови работни места и да валоризираме местното ноу-хау в България и в международен
план?

