BULGARIAN ASSOSIATION OF MUNICIPAL ENVIRONMENTAL EXPERTS
ул. “Димитър Пехливанов" № 3a, Сливен 8800. Тел 044 66 22 16, Моб. 0878 577973 , Ел. поща bamee@bamee.org

АСЕКОБ – 20 години заедно за модерна администрация
и устойчиво развитие на общините!
Изх. № 29 /08.09.2017г.

На вниманието на
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Покана за участие в XLIX -та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в
България (АСЕКОБ).

Уважаеми г-н/г-жо Кмет,
Предстои провеждането на четирдесет и деветата Национална Асамблея на Асоциациятата на
еколозите от общините в България (АСЕКОБ) и Общо събрание на АСЕКОБ. Тя ще се състои в периода 18 –
20 октомври 2017 г. в гр. Свиленград. По време на Асамблеята както винаги ще бъдат разгледани редица
актуални въпроси, касаещи управлението на околната среда на местно нивои ще представим добри практики
и някои нови проекти, които АСЕКОБ и колегите от общините осъществяват, ще обсъдим административните
и нормативни проблеми, които срешаме в ежедневната си работа и в комуникацията с държавните органи и
институции. В нашите Асамблеи се включват редовно над 150 общински еколози, специалисти от държавни
институции, представители на НПО, кметове и журналисти.
За нас ще бъде чест, Вие или Ваши представител да присъствате на дискусиите по важните за за
всички нас теми. Ние ще се радваме да можем да обсъдим с експертити от Министрество на околната среда
и водите, Изпълнителната агенция по околна среда и други водещи експерти, тяхното виждане по конкретите
обсъждани теми.
В програмата на Асамблеята са включени следните теми:







Разясняване на начините за изчисление на целите за рециклиране и намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Намаляване на
отчисленияата в случай на изпълнене на целите. – Представител на МОСВ
Информационна система за управление на отпадъците – представител на ИАОС
Отговорности на общините при управление на строителните отпадъци във връзка с
последните изменения в законодателството - Представител на МОСВ
5. Споделяне на опита на Общиона Пловдив относно изпълнение на целите за рециклиране.
6. Таксата за ТБО – как да става подаването на декларации, Обща дискусия включваща и
Представител на НСОРБ
Представяне на проект - Ефективната медиация в областта на екологичните спорове,
адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система.
Финансиран от Оперативна програма Добро управление.



В програмата е предвидено също да се направи работна среща с колегите от местната
администрация в гр. Одрин , Турция, Посещение на пречиствателна станция за отпадни води
Свиленград, Регионално депо Харманли и Мобилни центрове за рециклиране и опасни
отпадъци

Общото събрание ще започне в 16,00 ч. При липса на кворум ще бъде отложено с 1 час и ще започне
в 17,00 ч. Общото събрание ще проведе при следния Дневен ред:
1) Отчет на мандатната комисия
2) Приемане на нови членове на Асоциацията
3) Приемане на отчет за дейността и отчет за приходите и разходите за изтеклия период
4) Избор на нов Управителен съвет на АСЕКОБ
5) Промени в Устава на организацията за промяна на мандата и други предложения за промени
6) Други предложения и промени, разни

За допълнителни уточнения можете да се обръщате към нас на тел. 0878 577973 или e-mail
bamee@bamee.org.
Таксата за участие, заплатена до 06.10.2017 г., вкл.:
 за членове на АСЕКОБ - 210 лв. ; за нечленове - 240 лв.
Такса за участие, заплатена след 06.10.2017 г.
 за членове - 240 лв., за нечленове– 280 лв.
Желаещите да ползват единична стая доплащат 168 лв., но поради недостатъчен
капацитет на хотелите, броят на единичните стаи е много ограничен и завявяването
трябва да се съгласува с нас на тел. -0878577978, г-жа Фандъкова.
Tакса без нощувка за членове 135 лв., за нечленове - 165 лв.
Придружаващи лица трябва да бъдат настанявани в отделен хотел, като сами
организират резрвация и заплащане. Ако желаят да се присъединят към работните срещи
и официалната вечеря - Tаксата за придружаващо лице е 165 лв.
В таксата за участие са включени и разходите за настаняване и транспорт до обектите за
посещение. Таксата следва да бъде платена по банков път по сметка:
IBAN: BG02UBBS83811013160716, BIC: UBBSBGSF, ОББ, клон Сливен.
Моля да попълните заявка
за регстрация чрез следната връзка (линк):
https://goo.gl/forms/fhZHT1PdGKCZ0YXJ3
В краен случай, при невъзможност да попълните заявката онлайн, моля да ни изпратите на
email: bamee@bamee.org искане за получаване на заявка на хартиен носител.
Заявки ще се приемат до 14 отомври вкл., 2017 г.

Към настоящото писмо е приложен Предварителен дневен ред на конференцията.
Като изразявам своята увереност, че и за напред ще работим съвместно за повишаване капацитета
на местните власти за управление и опазване на околната среда,

Оставам с уважение!

Николай Сиджимов
Изпълнителен директор на АСЕКОБ

