„Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането
до икономическото и енергийното им оползотворяване”
19 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-жа Доминик Ваг, първи съветник, Посолство на
Франция в България

10.25 – 10.35

Реч на г-н Красимир Живков, зам.-министър на околната среда
и водите

10.35 – 11.25

Пресечни гледни точки за управлението на битовите отпадъци
във Франция и България

10.35 – 11.00

Преглед на постигнатите във Франция резултати в сферата на
рециклирането и намаляването на отпадъците и представяне
на Националния план за намаляване на отпадъците
Г-жа Орор Медьо, ръководител проекти, Регионална
обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс (ORDIT)

11.00 – 11.25

Преглед на прилагането на европейските директиви за
рециклиране и енергийно оползотворяване на отпадъците в
България и представяне на приоритетите за действие на
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
Г-жа Теодора Петрова, експерт, дирекция "Управление на
отпадъците и опазване на почвите", Министерството на
околната среда и водите

11.25 - 11.45

Кафе-пауза

11.45 – 12.55

Представяне на опита на общините

11.45 – 12.05

Гледната точка на българските общини за постигнатия и
необходимия напредък в сферата на събирането и
рециклирането на отпадъците
Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология,
Национално сдружение на общините в Република България

12.05 - 12.30

Устойчиво управление на битовите отпадъци – условията за
ефективно събиране и третиране с цел подобряване на
резултатите от рециклирането.
Какви технологии? Какво партньорство с частните оператори?
Какъв модел на финансиране на изграждането и
функционирането на инфраструктурата?
Г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление, сепариране,
оползотворяване на материалите и транспорт , Агенция за
управление на отпадъците на метрополия Париж (Syctom Париж)

12.30 – 12.55

Управление на биоотпадъците в рамките на междуобщинското
коопериране – изграждане на интегрирана верига от
събирането до оползотворяването на отпадъците.
Какъв е местният контекст? Какви са приоритетите?
Успешното разделно събиране на отпадъците? Какви
партньорства с частните оператори?
Г-н Оливие Каталон, заместник генерален директор,
агломерация Лориан

12.55 – 13.30

Въпроси и дискусия с участниците

13.30 - 13.40

Закриване на семинара

13.40 – 14.30

Коктейл

