„Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното
събиране до икономическото и енергийното им
оползотворяване”
24 април 2018 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 – 11.45

Представяне на националния контекст на управлението на
битовите отпадъци във Франция и България

10.35 – 11.00

Преглед на дейностите, провеждани във Франция, за
намаляване на разходването на хранителните продукти и
развитие на стимулиращо ценообразуване.
Г-н Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и
превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху
енергията (ADEME)

11.00 – 11.30

Национален план за управление на отпадъците в България
Междинен преглед на изпълнението на направление
„отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 20142020”
Експерти (за уточнение), Дирекция „Управление на
отпадъците и опазване на почвите“ и Главна дирекция
оперативна програма „Околна среда“, Министерство на
околната среда и водите

11.30 - 12.00

Кафе-пауза

12.00 – 13.30

Образцови проекти на местните власти в България и Франция

12.00 – 12.20

Разделно събиране на отпадъци: Мисия (не)възможна?
Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград

12.20 - 12.40

Представяне на цялостния подход за управление и
оползотворяване на отпадъците на Столична община
Г-жа Йоана Христова, заместник-кмет по околната среда,
Столична община

12.40 – 13.00

Представяне на иновативни дейности по събиране и
оползотворяване на биоотпадъците, провеждани в Париж
Г-н Пиер Ицберже, генерален директор на техническите
служби на Агенцията за битови отпадъци (SYCTOM) на
метрополия Голям Париж

13.00 – 13.20

Планът за управление на биоотпадъците на Европейска
метрополия Лил: Каква комуникация с гражданите, каква
изградена инфраструктура и на каква цена?
Г-жа Клоди Клодел, отговорник проекти към директор
„Отпадъци” в Европейска метрополия Лил

13.20 – 13.30

Въпроси и дискусия с лекторите

13.30 - 13.35

Закриване на семинара

13.35 – 14.30

Коктейл

