„ Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и
устойчиво управление на отпадъчните води ”
6 април 2016 г.
Френски институт в България,
Пл. Славейков 3 - София

Модератор:
Г-н Петър Карабоев, заместник-главен редактор на Капитал Daily и онлайн
изданието Dnevnik.bg
09.30 – 10.10

Посрещане на участниците

10.10 – 10.15

Представяне на контекста и целите, г-н Петър Карабоев

10.15 – 10.25

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

10.25 – 10.35

Реч на г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната
среда и водите

10.35 – 11.25

Пресечни гледни точки за управлението на питейно-битовото
водоснабдяване и пречистването на битовите отпадъчни води
във Франция и България

10.35 – 11.00

Преглед на управлението на услугите по водоснабдяване и
канализация във Франция: необходимостта от създаване на
междуобщински
сдружения,
различните
начини
на
управление и финансиране
Г-н Бернар Бараке, директор научно-изследователска дейност,
Национален център за научни изследвания (CNRS)

11.00 – 11.25

Преглед на прилагането на европейските директиви и
представяне на приоритетите за действие на Оперативна
програма „Околна среда” 2014-2020
Г-жа Цонка Дрянкова, началник отдел "Програмиране и
планиране", Министерството на околната среда и водите

11.25 - 11.45

Кафе-пауза

11.45 – 13.10

Опитът на междуобщинските обединения

11.45 – 12.15

Гледната точка на българските общини за постигнатия и
необходимия напредък в сферата на управлението на водите и
третирането на отпадъчните води
Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология,
Национално сдружение на общините в Република България

12.15 - 12.45

Планът за питейно-битово водоснабдяване на община Мец.
Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори?
Какъв модел на финансиране на изграждането и
функционирането на инфраструктурата?
Г-н Рьоне Дарбоа, зам.-кмет с ресор води и енергия, Община
Мец.

12.45 – 13.15

Устойчиво и резултатно управление на отпадъчните води на
метрополия Анже Лоара
Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори?
Какъв модел на финансиране на изграждането и
функционирането на инфраструктурата?
Г-н Оливие Депре, директор водоснабдяване и канализация,
метрополия Анже Лоара

13.15 – 13.40

Въпроси и дискусия с участниците

13.40 - 13.50

Закриване на семинара

13.50 – 14.50

Коктейл

