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До всички заинтересовани лица 

 

ПОКАНА 

за участие в информационен ден за популяризиране на устойчивото развитие на 

градовете и жилищните политики. 

 

Уважаеми съграждани, 

Бихме искали да Ви поканим за участие в информационен ден, посветен на устойчивото 

развитие на градовете и жилищните политики. Събитието се организира по проект “Build 

Solid Ground”, който има за цел да активизира общественото съзнание за подкрепа и 

солидарност за премахване на жилищната бедност. Проектът е одобрен и финансиран по 

направление Development education and awareness raising (DEAR) към  EC Directorate-General 

for International Cooperation and Development (DG DEVCO) и се изпълнява от Habitat for 

Humanity Bulgaria (Фондация „Подслон за човечеството“). Фондацията популяризира идеята 

за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на 

съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Десет общини в 

България станаха партньори на кампанията през 2018г. – Смядово, Търговище, Антоново, 

Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и Столична община – район 

Надежда. Информация за проведените събития можете да видите на 

http://buildsolidground.bg/ През 2019 г. община Горна Оряховица се присъединява към 

инициативата и на 21 юни от 9.30ч. в зала 1 на Общината, пл.”Георги Измирлиев” №5, гр. 

Горна Оряховица, ще се проведе Информационен ден със следната: 

 

ПРОГРАМА  

І. Семинар за представяне на глобалните тенденции за устойчиво развитие на градовете и 

жилищната политика, предназначен за експерти от общината, общински структури, 

свързани с темата и други заинтересовани страни 

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците и кафе 

10.00 – 11.15 Панел І. Глобални политики за устойчиво развитие на градовете и 

жилищната политика 

 „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” 

(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) - 

новата програма за развитие на Организацията на обединените 

нации, приета през м. септември 2015г., 17 глобални цели за развитие 

и в частност, SDG 11: Устойчиви градове и общности.   

 Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda), приет през м. 

Октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална 

http://buildsolidground.bg/
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конференция на Обединените нации за жилищни политики и 

устойчиво градско развитие (Habitat III). 

 Градският дневен ред на Европейския съюз (The Urban Agenda for the 
EU) стартира през м. май 2016 г. с Пакта от Амстердам.  

 Парижкото споразумение за изменението на климата и политиката на 
ЕС за Енергийна ефективност 

11.15 – 12.30 Панел ІІ. Национални политики и добри практики за устойчиво развитие на 

градовете 

 Националната жилищна стратегия – общински аспекти 

 Градовете на бъдещето и иновации в планирането 

 Планиране на сегрегирани територии 

 Социални жилища в общините  

 Жилищни сгради с почти нулева консумация на енергия 

 Общински стратегии за адаптация към климатичните промени 

12.30 – 13.30 Работен обяд 

ІІ. Доброволческа инициатива за подобряване на градската или жилищна среда 

14.00 – 17.00 Обновяване на парковите съоръжения в парк „Градската градина”, чрез 

боядисване и ремонт на пейки, кошчета за отпадъци, люлки, пързалки и 

др. 

 

Искрено се надявам, че ще уважите нашата покана и ще ни подкрепите в усилията ни да 

популяризираме устойчивото развитие на градовете и доброволчеството, като средство за 

ангажиране на хората с усилията на общината да създава и поддържа комфортна и 

здравословна среда за обитаване. 

 
 
 

С уважение, 
 
инж.Добромир Добрев /п/ 
Кмет на община Горна Оряховица 
 
Минчо Бенов /п/ 
Директор на Хабитат България 
 


