
ППП по Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно 
събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци” 

 
СЕМИНАР 

„ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОПИТ” 
24 септември 2013 г. 

гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №82 
зала „Полковник Борис Дрангов” на Военна академия „Г. С. Раковски” 

ПРОГРАМА 

ЧАС ТЕМА 

09,00 – 09,45 Регистрация на участниците 

10,00 – 10,15 Откриване на семинара 
Г-ЖА ГАЛИНА СИМЕОНОВА – Изпълнителен директор на ПУДООС 

10,15 – 10,30 

Представяне на проект “Пилотни модели за екологосъобразно събиране и 
временно съхраняване на опасни битови отпадъци“  
ХРИСТИНА БАКЪРДЖИЕВА, НИКОЛАЙ МИЛАНОВ 
ПУДООС 

10,30 - 10,55 

Предварителен списък на опасните битови отпадъци, които ще бъдат 
включени в системите за разделно събиране по проект „Пилотни модели за 
екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови 
отпадъци“ 
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА 
МОСВ дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ 

11,00 – 11,25 Въпроси към лекторите и дискусия 

11,30 – 11,45 Кафе пауза 

11,45 – 12,15 
Системи за събиране на опасни битови отпадъци в Австрия. Третиране на 
събраните отпадъци. 
Гост-лектор инж. ФРАНЦ НОЙБАХЕР, Австрия 

12,15 – 12,45 

Съществуваща нормативна база, касаеща разпоредбите относно управлението 
на опасни битови отпадъци в държавите от ЕС и ЕFTA. Система за събиране на 
тези отпадъци в Полша 
Гост-лектор АГНИЕШКА СЕНЗАРТОВИЧ, Полша 

12,45 – 13,15 Въпроси към лекторите и дискусия 

13,15 – 14,00 Обяд /бюфет/ 

14,00 – 14,30 

Практически опит в събирането на опасни битови отпадъци в България. 
Въпроси, свързани с управление на риска при събирането на опасни отпадъци. 
РАЛИЦА АНГЕЛОВА, БалБок Инженеринг АД и ПЕТЪР ТРАЙКОВ, Столична 
община  

14,30 – 14,55 
Практически аспекти при отделянето на потоците опасни битови отпадъци от 
общите потоци масоворазпространени отпадъци 
СИЛВАНА ТОДОРОВА, Елтехресурс АД 

15,00 – 15,25 Въпроси към лекторите и дискусия 

15,30  Закриване на семинара 
 
Настоящият Проект е част от изпълнението на междуправителствено споразумение между правителствата на 
Р.България и конфедерация Швейцария, подписано на 07.09.2010 г. по ос „Околна среда“ 


