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Организатор

Конференция „Как да печелим 
от отпадъци“ ще се проведе 
на 14 юни 2018 г., в Бест Уес-
търн Хотел „Експо“, гр. София. 
В събитието ще вземат участие 
представители на бизнеса, които 
ще споделят успешните си бизнес 
практики. Конференцията е насо-
чена също така към  представите-
лите на различните промишлени 
производства в страната, към 
общините, но и към отделните еко 
мислещи хора.

Темата е изключително актуална 
не само заради производството, 
което генерира отпадъчни проду-
кти, но и заради поставени норма-
тивни изисквания за рециклиране. 
По време на събитието участни-
ците ще се запознаят не само с 
правната рамка и нормативните 
изисквания, но и с примери от 
развитите индустриални държави, 
които отдавна печелят от прера-
ботката на отпадъците си.

Събрани на едно място, пред-
ставителите на всички заинтере-
совани страни ще търсят общи 
решения за добиване на дивидент 
от обработката на отпадъците или 
намаляването им у нас. България 
също може да сподели своя опит 
– думата ще вземат представи-
тели на успешния бизнес, за да 
представят своите добри практи-
ки.

Присъствието на такъв тип съби-
тие е отлична възможност за съз-
даване на нови контакти, които да 
се превърнат в печеливши бизнес 
партньорства.

Информацията за провеждането 
на конференцията ще достигне 
до широката аудитория благо-
дарение на предвидените парт-
ньорства с водещи електронни и 
печатни медии, които ще попу-
ляризират събитието /investor.bg, 
darik radio, Българска вестникар-
ска група и др./

РАБОТНА ПРОГРАМА:
14.06.2018
9:00 – 9:30 РЕГИСТРАЦИЯ С КАФЕПАУЗА

9:30 – 11:00 I-ви ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ
АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ
Представители на различни институции, пряко свързани с управление на отпадъците, ще представят промените в нормативната база 
в страната, както и тази в ЕС, и по какъв начин те са приложими за различните производства. Ще научите повече за подготвяната 
директива за опаковките, както и какви са възможните решения за Вас и Вашия бизнес. Дискусия ще обогати представата Ви и ще 
даде възможност да попитате всичко, което Ви интересува.
Участници и акценти в панела:
• г-жа Илияна Павлова, Българска стопанска камара
• г-жа Вяра Докторова и г-н Яни Драготинов, Изпълнителна агенция по околна среда
• г-н Стоил Лилков, Пластик София ООД, Алтернативи на пластмасите и по-екологични ли са те?
• г-н Михаел Делийски, Асоциация за екологичен инженеринг

11:00 – 12:30 II-ри ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ
ОТПАДЪЦИТЕ – ПРОБЛЕМ ИЛИ ЦЕНЕН РЕСУРС
Какво е съвременното разбиране за отпадъците? Какъв е потенциалът им за превръщане в ценен икономически ресурс? Класически 
технологии и иновативни бизнес решения при оползотворяването на отпадъците – работещи модели. Иновации в компостирането – 
технологични и бизнес перспективи. В панела ще бъдат разгледани и теми, които са свързани с оползотворяване на отпадъците от 
хранителновкусовата и земеделската промишлености.
Участници и акценти в панела:
• доц. Румяна Захариева, УАСГ, Сградите – източник на ресурси
• г-н Боян Рашев, Денкщат България ООД, Кръгова икономика в условията на свободен пазар – предизвикателства, рискове, 

възможности
• г-жа Божидара Генова, Столично предприятие за третиране на отпадъци
• г-жа Нора Динова, Биогаз – от класически технологии до иновативни бизнес решения
• доц. д-р Ирина Шнайдер, Иновации в компостирането, технологични и бизнес перспективи
• г-жа Аглика Павлова, Балканика Енерджи АД, Анаеробно разграждане – източник на енергия и опазване на околната среда

12:30 – 13:00 ОБЕДНА NETWORKING КАФЕ ПАУЗА
13:00 – 14:30 III-ти ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

ОБМЕН НА ОПИТ
Отпадъците в производството – как да бъдат оползотворени най-ефективно? 
Представители на различни производства и индустрии ще представят и дискутират възможностите за оползотворяване на отпадните 
продукти, които генерират
Участници и акценти в панела:
• г-н Патрик Кайзер, Уко България ООД, Отпадъците като енергия
• г-н Михаел Делийски, Асоциация за екологичен инженеринг, Отпадъкът – първа стъпка към енергийна независимост
• представители на Ekorec d.o.o.
• г-жа Илияна Павлова, Българска стопанска камара, Електронна платформа за повторна употреба на отпадъци
• доц. Антон Славов, УХТ-Пловдив, Българска национална асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика, Отпадъци от 

производството на розово масло – подходи за оценяване и рециклиране
14:30 – 16:00 IV- ти ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ

ДОБРИ ПРАКТИКИ
Представители на различни институции, на производствата, бизнеса, общините и международни организации ще представят добрите 
практики в опита си с оползотворяването на отпадъците
Участници и акценти в панела:
• г-н Патрик Кайзер, Уко България ООД, Добри практики от Холандия
• проф. Яна Топалова, Биологичен факултет към СУ “Св. Климент Охридски”, представя Център по компетентност “Чисти технологии 

за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика”
• г-н Алберто Гидони/г-жа Аглика Павлова, Балканика Енерджи АД, Автоматизирани системи за компостиране
• г-жа Данита Заричинова, За земята, Социалните предприятия като центрове за повторна употреба

16:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


