ПОКАНА
за
Дискусионен форум на тема

„Отпадъци и общество. Управление на отпадъците
с мисъл за хората”
или как два важни закона ще се отразят на данъкоплатците, общините, рециклиращата
промишленост, хората, събиращи вторични суровини, околната среда и нашето здраве
16 ноември 2017, София
12:00 – 17:00ч.
Дом на Европа, Ул. “Г.С. Раковски” №124
(Представителство на Европейската комисия в България)

През следващите две години се очаква да настъпят важни промени в начина на управлението на
отпадъците:
•

определянето на такса „битови отпадъци” според количеството образувани отпадъци;

•

премахването на площадките за възмездно предаване на рециклируеми отпадъци от жилищните
райони на населените места;

•

въвеждането на по-високи цели за рециклиране на битови отпадъци след приемането на пакета за
кръгова икономика.

Връзката между тези промени е качественото разделно събиране, а то е невъзможно без участието
на хората – генератори на отпадъци.. Дискусията ще има две основни части: такса „битови
отпадъци” и неформалния сектор. Каним представители на министерства, неправителствения
сектор, синдикати, рециклиращия бранш, народни представители, евродепутати, местната власт,
академичната общност, домоуправители, журналисти, за да обсъдим неповдигани до момента
въпроси относно бъдещото управление отпадъците и да потърсим решения.

Спектакъл “Каквото остава” от Студио за документален театър VOX POPULI
Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов”
ул. „Любен Каравелов” 15, билети на място
Специално в допълнение на събитието участниците са поканени на премиера на документално представление-променада „Каквото остава” на Студио за документален театър VOX POPULI, въз основа
на интервюта с хора, събиращи рециклируеми отпадъци в София, проведени в периода май-юни 2017.

Моля, попълнете регистрационната форма до 12 ноември 2017 на този линк.

Дискусионен форум „Отпадъци и общество.
Управление на отпадъците с мисъл за хората”
или как два важни закона ще се отразят на данъкоплатците,
общините, рециклиращата промишленост, хората, събиращи
вторични суровини, околната среда и нашето здраве
16.11.2017, Дом на Европа

Програма

12:00

Регистрация, освежителни напитки и хапки

12:30

Официално откриване, Въведение и програма
Панел и дискусия относно такса “Битови отпадъци”

13:00

Въведение в темата: Мария Костадинова (заместник кмет, Oбщина Свиленград);
Ваня Григорова (икономически съветник, КТ Подкрепа)

През последните месеци в общественото пространство се говори за вероятно покачване на такса „битови отпадъци“ за домакинства, но не се обсъждат възможностите за оптимизиране на разходите за местните данъкоплатци, откриването на нови зелени работни места и по-ефективното управление на отпадъците като суровини.

14:30

Kaфе пауза
Панел и дискусия относно пунктовете и неформалния сектор
в рециклирането на отпадъци

15:00

Въведение в темата: Боян Захариев
(Програмен директор, Институт „Отворено общество” - София);
Евгения Ташева (екип „Нулеви отпадъци”, За Земята)

Въпреки съществения принос на неформалния сектор към връщането на вторични суровини в икономиката, този
сектор все още представлява „невидима зона” за институциите и вземащите решения в страната. Възприеман
най-често като проблем, неформалният сектор може да разкрие значителни възможности за подобряване на
формалните системи за управление на отпадъците.
16:30

Обобщение

16:45

Официално закриване

19:30

Спектакъл “Каквото остава” от Студио за документален театър
VOX POPULI
Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов”
ул. „Любен Каравелов” 15, билети на място

