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

Изх. № …76… /28.10.2019г.
На вниманието на
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
В БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО: Покана за участие в LIII -та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).
Уважаеми г-н/г-жо Кмет,
Поздравяваме Ви за успешното представяне на местните избори и Ви пожелаваме успех в не леката задача
да поемете отговорността за управлението на поверената Ви община! Надяваме се, че съществуващото през

годините партньорство между нашата организация и Вашата Община ще продължи и за напред.
По традиция, АСЕКОБ организира есенното издание на поредната (53-та) Национална Асамблея на на
еколозите от общините в България. Тази асамблея ще се проведе съвместно с Френския институт към
Посолството на Франция в България, в периода 27-29.11.2019г., в гр. Бургас. В тази връзка, бих искал да
отправя покана за участие във форума към Вас и експертите по направленията свързани с екология и
опазване на околната среда и води.
В рамките на асамблеята ще се проведе техническа конференция по управление на отпадъците, с фокус
върху разделното събиране на отпадъци от домакинствата. Благодарение на подкрепата на Френския
институт, в конференцията ще бъдат представени добри практики от Франция и България. Ще коментираме
Плана за действие за кръгова икономика, приет от ЕК през 2015г., както и на новото законодателство, прието
през пролетта на тази година от Европейския парламент, забраняващо палстмасовите продукти за
еднократна употреба. Ще има теми за опазване на въздуха, за шума в населените места и как може да се
измерва, за ситеми за ранно предупреждение и други.
Към настоящото писмо прилагам предварителна програма на събитието. За допълнителни уточнения можете
да се обръщате към мен на тел. 0878 577973 или e-mail bamee@bamee.org.
На тази Асамблея очакваме да присъстват над 150 общински еколози, специалисти от държавни институции,
представители на НПО, кметове и журналисти.
Надяваме се, че експерти от Вашата община ще се включат активно в тези дискусии и заедно ще намерим
отговорите за възникващите проблеми и трудности в тази насока.
Таксата за участие, заплатена до 15.11.2019 г., вкл.: за членове на АСЕКОБ - 250 лв. ; за нечленове - 280 лв.
Такса за участие, заплатена след 24.05.2019 г. за членове - 280 лв., за нечленове– 320 лв.
Желаещите да ползват единична стая доплащат 140 лв. (70 лв.на вечер и бройките са ограничени. Резервации
за единични стаи след 15 ноември ще се правят след съгласуване с организаторите на тел. 0878577978, Стефка
Фандъкова).
Tакса за придружаващо лице, без участие в работните срещи - 220 лв. 
Tакса без нощувка за членове 125 лв., за нечленове - 155 лв.
В таксата за участие са включени и разходите за настаняване и транспорт до обектите за посещение.
Таксата за участие следва да бъде платена по банков път по сметка:
IBAN: BG67BUIN95611000643834, BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България ЕАД
АСЕКОБ Ресурс ЕООД , ЕИК 205879198
Членския внос, моля да заплатите по банковата сметка на АСЕКОБ:
IBAN: BG02UBBS83811013160716, BIC: UBBSBGSF, ОББ, клон Сливен
Можете

да

попълните

заявка

за

регистрация

чрез

следната

връзка

(линк):

https://forms.gle/qStiR99PHDkkxYgX9
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 18 ноември 2019 г. включително.

За допълнителни уточнения можете да се обръщате към мен на тел. 0878 577973 или e-mail bamee@bamee.org.
Към настоящото писмо е приложен Предварителен дневен ред на конференцията.
Като изразявам своята увереност, че във Ваше лице ще можем и занапред да разчитаме на добри партньорски
взаимоотношения и ще работим за повишаване капацитета на местните власти за управление и опазване на околната
среда,
Оставам с уважение!



Николай Сиджимов, Изпълнителен

