„Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и
устойчиво управление на отпадъчните води”
23 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
управлението на питейно-битовото водоснабдяване и
канализацията на отпадъчните води във Франция и България

10.35 – 11.00

Управление на водите във Франция: разпределяне на
правомощията между държавата и местните общности,
определяне цената на водата, перспективи.
Г-н Маркюс Агбекодо, директор на Агенция за водите „Артоа –
Пикарди”

11.00 – 11.25

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" в подкрепа
на прилагането на законодателството за околна среда в
сектор води
Г-жа Светла Иванова, ържавен експерт, отдел "Програмиране
и планиране", ГД "ОПОС", Министерство на околната среда и
водите

11.25 – 11.45

Кафе-пауза

11.45 – 13.10

Образцови проекти на общини в България и Франция

11.45 – 12.15

Програмата за реновиране на ВиК мрежата в кметство
Габрово
Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, община лауреат на
конкурса ECOOBCHTINA 2016 в категорията „устойчиво
управление на водите” за град над 10 000 жители (за
потвърждение)

12.15 – 12.40

Стратегията „управление на отпадъчните води и
водоснабдяването” в агломерационната общност ЛансЛиевен: икономическите предимства от междуобщинското
сътрудничество.
Г-н Гаетан Боае, директор водоснабдяване и канализация,
агломерационна общност Ланс-Лиевен

12.40 – 13.10

Представяне на партньорството между община и частен
оператор: възлагане на обществена поръчка за управление на
водите в агломерационната общност Ланс-Лиевен.
Г-н
Жан-Пиер
Бланкар,
заместник-председател
на
агломерационна общност Ланс-Лиевен

13.10 – 13.40

Въпроси и дискусия с участниците

13.40 – 13.50

Закриване на семинара

13.50 – 14.50

Коктейл

