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Национална конференция  

«Европейска седмица за намаляване на отпадъците – Предизвикателствата 

пред България за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците» 
22 ноември 2012г., София, Интер Експо Център  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД 

 
Четвъртък, 22 ноември 2012г., Интер Експо Център, гр. София 

Панел 1, зала Мусала: Законодателна рамка за предотвратяване и намаляване на отпадъците 

Модератор: Ася Добруджалиева - АСЕКОБ 

9.00 – 10.00  Регистрация на участниците и кафе 

10.00 - 10.20 Откриване на Националната конференция «Европейска седмица за намаляване на 

отпадъците – Предизвикателствата пред България за предотвратяване и намаляване на 

отпадъците» 

Приветствие от Министъра на околната среда и водите, г-жа Нона Караджова 

Приветствие от Представителството на Европейската комисия в България  

10.20 – 10.40 Европейските и национални законодателни изисквания за предотвратяване и намаляване на 

отпадъците – Теодора Желева, началник отдел „УБСО“,МОСВ 

10.40 – 11.00 Мониторинг за прилагане на законодателството за управление на отпадъците – събиране и 

валидиране на данните за генерираните и третирани отпадъци в България – представител на 

ИАОС 

11.00 – 11.20 Информационна система за управление на отпадъците „Депо-инфо” – предпоставка за реално 

отчитане и контролиране на количествата отпадъци, постъпващи за обезвреждане в 

инсталации и депа – Иван Георгиев, ДатаМплант 

11.20 – 11.40 Кафе пауза 

Панел 2, зала Мусала: Добри практики за предварително третиране и намаляване образуването на  

отпадъци  

Модератор: Светла Божкова - МОСВ 

11.20 – 11.40 Европейсик практики за оползотворяване на отпадъците  - Рюдигер Дене – независим експерт 

11.40 – 12.00 Инсталация  за предварително третиране на битови отпадъци «Филиповци» - ЕКОБУЛСОРТ  

12.00 – 12.20  Третиране на смесени битови отпадъци, включително сепариране и компостиране на 

биоразградими отпадъци – Екозавод, с. Езерово, обл. Варна – Николай Панов «Екоинвест 

ассетс» АД  

12.20 – 12.40 Предотвратяване на отпадъците на фаза производство на продукта – предприятие минерална 

вода „Девин“ 

12.40 – 13.20  Обедна пауза, кетъринг 

13.20 – 16.30  Възможност за посещение на площадка за сортиране на отпадъци – Филиповци – с 

организиран транспорт, по предварителна заявка на  участниците 

13.20 – 15.00    Панел 3     Дискусионни форуми 

Зала Мусала:  Намаляване на битовите отпадъци – механизми за въздействие чрез такса „битови 

отпадъци“, определена на база количество 

Модератор: Представител на Столична община  

13.20 – 13.40 Практика за определяне на такса «битови отпадъци» в Столична община  

13.40 – 14.00 Предложение за промяна на методиката за определяне на такса «битови отпадъци» за 

юридическите лица – Димитър Бранков, БСК 

14.00 – 14.20 Холандския опит за определяне на такса «битови отпадъци» – Михаил Стоянов, консултатнт 

14.20 – 15.00 Свободна дискусия за възможностите за определяне на такса битови отпадъци на база 

количество отпадъци – формулиране на предложения до целия форум 

http://www.bamee.org/ewwr
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Зала Вихрен: Намаляване на отпадъците от опаковки и подобряване на системите за събирането им. 

Модератор: Ирена Петкова, Софийска област 

13.20 – 13.40 Опитът на Швеция и Германия в управление на отпадъците от опаковки. Системи за 

събиране –  Даниела Георгиева, консултант по проект „По-добра околна среда – по-

добър бизнес” 

13.40 – 14.00 Разделно събиране на отпадъци от опаковки в България – къде сме сега и как да 

изпълнят целите за рециклиране малките общини Петя Димитрова, МОСВ 

14.00 – 14.20 Осигурява ли таксата за опаковки достатъчно инвестиционни ресурси за въвеждане на 

ефективни системи за разделно събиране?  - представители на ОООО – ЕКОПАК и 

ЕКОБУЛПАК 

14.20 – 15.00 Свободна дискусия – Как да подобрим разделното събиране на опаковки в България? 

Формулиране на предложения до целия форум 

Зала Руен:  Управление на биоотпадъците – как да го направим 

Модератор: Павлин Михов, община Бургас       

13.20 – 13.40 Предложение за нормативна уредба за биоотпадъците в България -  МОСВ- Григор Стоянов, 

експерт в Дирекция «УООП» 

13.40 – 14.00 Практики по разделно събиране на биоотпадъци в Австрия  – Флориан Амлигер, 

ръководител на проект към МОСВ 

14.00 – 14.20 Разделно събиране на «зелени отпадъци» от обществени места и компостиране – опита на 

Община Добрич – Теодора Петкова, Главен експерт «Опазване на околната среда» община 

Добрич  

14.20 – 15.00 Свободна дискусия за възможностите за въвеждане от 2013г.  на разделно събиране на 

биоотпадъци  – формулиране на предложения до целия форум 

15.00 – 15.30 Кафе пауза 

Панел 4, Зала Мусала:  Представяне на резултатите от дискусионните форуми и приемане на 

предложения за подобрения на системата за управление на отпадъците  

Модератор: Николай Сиджимов - АСЕКОБ 

15.30 – 15.50 Представяне на резултатите от дискусионния форум „Намаляване на битовите отпадъци – 

механизми за въздействие чрез такса битови отпадъци”дъци, определена на база количество 

15.50 – 16.10 Представяне на резултатите от дискусионния форум „Намаляване на отпадъците от опаковки и 

подобряване на системите за събирането им 
16.10 – 16.30 Представяне на резултатите от дискусионния форум „Разделно събиране на различните потоци 

биоотпадъци – как да го направим” 
16.30 – 17.00 Заключителна сесия – приемане от форума на предложения за подобряване на системата за 

управление на отпадъците в България в краткосрочен и дългосрочен аспект 

 

http://www.bamee.org/ewwr

