44 Асамблея на еколозите от общините в България
Национален дискусионен форум за Прозрачност в управлението
на отпадъците
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
Хотел Фламинго, комплекс Албена,
3 – 5 юни 2015 г.
Сряда, 3 юни 2015г.
12.00 – 14.00

Настаняване в хотел Фламинго и регистрация за участие

14.00 – 14.15

Откриване на Националната Асамблея на еколозите и дискусионен форум за
Прозрачност в управлението на отпадъците
Приветствие от Кмета на Община Добрич и представяне опита на общината за
опазване на околната среда и изпълняваните в момента проекти

14.15 – 16.15

Панел 1: Управление на отпадъците на регионално ниво. Новите регионални
системи – проблеми и предизвикателства
 Процедура за разходване на средствата от отчисленията по Наредба №7,
представител на МОСВ,
 Разделно събиране на битови отпадъци – опитът на Белгия, Жан‐Жак
Дуание, ACR+,
 Новата методика за определяне на такса битови отпадъци, представител
на НСОРБ
 Представяне на Новите регионални системи в Добрич, Бургас, Харманли
Въпроси и дискусия

16.15 – 16.35

Кафе пауза

16,35 – 17,30

Панел 2: Нулеви отпадъци
 Третиране на биоотпадъци – представяне на немката технология за
компостирането на утайки и биоотпадъци, Мариана Андреева, Ресайклинг
България
 Създаване на мрежа за Нулеви отпадъци – дискусионен форум за
представяне постиженията на проекта Прозрачност в управлението на
отпадъците‐ Николай Сиджимов,
Въпроси и дискусия

17,30 – 18.30

Панел 3: Технологии и съвременни практики
 Оползотворяване на прахообразни отпадъци – използването им за
суровина в индустрията. Шукран Бабаев, Азербейджан
 „Представяне на опита от прилагането на собственото решение на
СПЕКТРИ ЕООД за измерване, мониторинг и изобразяване в реално
време на параметри на околната среда (шум, вибрации, прах, метео
данни, други) ‐ WEBNOSIE.eu. Приложения в гр. Бургас, гр. Пловдив, др.
Автор: инж. Борис Михайлов, СПЕКТРИ ЕООД“
Въпроси и дискусия

19:30

Тържествена вечеря за участниците

Четвъртък, 4 юни 2015г.
09.00 – 10.15

Панел 4: Панел 5: Информиране и участие на обществеността във вземане на
решения по екологични въпроси
 Как общините да изпълняват задълженията си за информиране на
гражданите за качеството на въздуха, водите, нивото на шума –
презентация от ИнфоЛогика
 Обсерватория за енергийни и екологични данни на общинско ниво –
Енергийна агенция ‐ Пловдив
Въпроси и дискусия

10.15 ‐ 18.00

Пътуващ семинар





19.00 – 21.30

Посещение на станция за биогаз Албена ‐ Когенерация на биогаз за
оползотворяване на селскостопански и хранителни отпадъци в комплекс
Албена
Регионална система за управление на отпадъците Добрич: посещение на
регионално депо с. Стожер и претоварна станция Балчик;
Университетска ботаническа градина, Двореца Балчик;
Защитена местност Яйлата.

Вечеря

Петък, 5 юни 2015г.
9.00 – 11.00

Панел 5: Качество на въздуха‐ европейски и световен приоритет,
инвентаризация на емисиите, управление на енергийното потребление




11.00 – 12.30

Панел 6: Дискусионни форуми по актуални въпроси





13.00 – 13.30

Управление на качество на атмосферния въздух‐ съвременни методи за
анализ и прогноза, общински програми, планове за действие,
информираност на населението – Асоциация на българските енергийни
агенции (АБЕА)
Инструменти за мониторинг на енергийното потребление‐ интелигентни
градски платформи за емисии парникови газове и

Дискусионен форум за оптимизиране на системите за разделно събиране
на отпадъците – Водещ Ася Добруджалиева
Дискусионен форум за приоритетите на Националната мрежа за нулеви
отпадъци ‐ Водещ Николай Сиджимов
Дискусионен форум за намаляване замърсяването с ФПЧ от битовото
отопление – Водещ Маринета Николова и Елена Найденова
Дискусионен форум по управление на водите ‐ Алтернативни методи за
пречистване на води – Водещ Вяра Колева.

Закриване на форума

