„Устойчиво управление на битовите отпадъци – от
събирането до икономическото и енергийното им
оползотворяване”
31 май 2017 г.
Френски институт в България,
пл. „Славейков” № 3 - София
Модератор:
Г-н Петър Карабоев, заместник-главен редактор на Capital Daily и Dnevnik online
09.30 – 10.10

Посрещане на участниците

10.10 – 10.15

Представяне на контекста и целите, г-н Петър Карабоев

10.15 – 10.25

Приветствие на г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в
България

10.25 – 10.35

Приветствие на г-н Нено Димов, министър на околната среда
и водите (за потвърждение)

10.35 – 11.25

Представяне на националния контекст по отношение на
битовите отпадъци във Франция и България

10.35 – 11.00

Националният план за управление на отпадъците във
Франция: фокус върху постиженията в областта на
рециклирането и намаляването на отпадъците при източника
Г-н Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел
„Събираемост и оползотворяване на отпадъците“, Агенция по
околна среда и овладяване на енергията (ADEME)

11.00 – 11.25

Възможности за финансиране по приоритетна ос 2
"Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 20142020"
Г-жа Жаклина Методиева, държавен експерт, отдел
"Програмиране и планиране", ГД "ОПОС", Министерство на
околната среда и водите

11.25 - 11.45

Кафе-пауза

11.45 – 12.55

Образцови проекти на общини в България и Франция

11.45 – 12.05

Устойчивото управление на битовите отпадъци в община
Търговище: събиране на отпадъците, оползотворяване на
био-отпадъци и разяснителна кампания, насочена към
гражданите.
Г-н Дарин Димитров, кмет на община Търговище, община
лауреат на конкурса „Екообщина 2016“ в категория
„Устойчиво управление на отпадъците” за град над 10 000
жители (за потвърждение)

12.05 - 12.30

Стратегия за управление на битовите отпадъци на
Европейска метрополия Лил: икономически предимства от
междуобщинското сътрудничество
Г-н Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска
метрополия Лил

12.30 – 12.55

Представяне на партньорството между община и частен
оператор: възлагане на обществена поръчка за енергийното
оползотворяване на битовите отпадъци
Г-н Мишел Льопилие, Директор „Отпадъци” в Европейска
метрополия Лил

12.55 – 13.30

Въпроси и дискусия с участниците

13.30 - 13.40

Закриване на семинара

13.40 – 14.30

Коктейл

