Дом на Европа (Представителство на Европейската комисия в България)
ул. "Г.С. Раковски" №124, София

14 юни 10:00-16:30ч

Програма
10:00-10:30 Регистрация и кафе
Първа част: Състоянието на рециклирането в България днес през погледа
на различните участници в управлението на отпадъците
10:30-12:00 Рециклирането в България - Обща картина и основните гледни
точки, представени от участниците
Законодателна рамка и предстоящи промени, старите и новите
задължителни цели за рециклиране, дял на рециклираните отпадъци,
специфично законодателство и цели за опаковки, е-отпадъци,
рециклиращата промишленост, източници на рециклируеми материали,
резултати от теренно проучване на неформалните събирачи в София.
Дискусия, идентифициране на основните въпроси, които се нуждаят от
разрешаване.
(Презентатори от Министерство на околната среда и водите, Зелена
София, организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и др.)
12:00-12:45 Лек работен обяд
Втора част: Пречки и възможности за сътрудничество с неформалния
сектор в Югоизточна Европа и в България
12:45-13:50 Неформалното събиране в Югоизточна Европа – представяне на
международните гост-лектори
Г-жа Соня Барбул (Сърбия) е председател на изпълнителния комитет на
Центъра за правата на малцинствата в Сърбия, работила е в сръбския
Национален съвет за ромите, в сътрудничество с мисията на ООН в
Програмата за подпомагане на ромите в Белград и Агенцията на ООН за

бежанците. Г-жа Барбул ще говори за това как работят ромските общности
и как да общуваме с ромите и да сътрудничим с тях, за да преодолеем
пропастта между неформалния и формалния сектор.
Г-н Флавиу Петеан (Румъния) е социолог-икономист и експерт по оценка
на социалното въздействие, участва в социално приобщаване на
неформалните събирачи на отпадъци в контекста на модернизацията на
системите за управление на отпадъците в Румъния, Киргизстан и Грузия.
Г-н Ариян Тоска (Македония) е изпълнителен директор на MDC TI Net,
организация с нестопанска цел, която предоставя техническа помощ на
местните власти и създава първата кооперация на неформални събирачи в
партньорство с общинските власти и организации по оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
13:50-14:10 Почивка с освежителни напитки
14:10-14:40 Основна реч от главния гост-лектор, д-р Ан Шайнберг:
„Вятър на сътрудничество духа в Югоизточна Европа – Какво ще направи
България?“
Д-р Ан Шайнберг е изследовател в областта на приобщаващото
рециклиране с 35-годишен опит като консултант по управление на
отпадъците, работещ на пет езика. От 2012 г. д-р Шайнберг
съсредоточава усилията си главно върху европейския сектор за
неформално рециклиране, състоящ се предимно от роми. Расовата и
етническата дискриминация, пред която са изправени ромите, означава,
че глобалните подходи изискват промяна. От 2014 г. д-р Шайнберг
организира срещи на неформални рециклатори съвместно с Международната
агенция за твърди битови отпадъци (International Solid Waste
Association).
14:40-15:10 Въпроси и отговори, обща дискусия
15:10-15:55 Тематични панели: Пречки и възможности за сътрудничество с
неформалния сектор в България
15:55-16:10 Обобщено представяне на изводите от тематичните панели
16:10-16:30 Следващи стъпки – има ли бъдеще тази дискусия, идеи за
продължаване напред
16:30 Закриване на събитието

Важно: Поради мерките за сигурност в сградата на Представителство на Европейската
комисия в България молим да носите валиден документ за самоличност и да имате
предвид, че на влизане багажът ви ще премине през скенер.

Събитието се организира от екологично сдружение За Земята
с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт – България.

