
 
 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците 
на територията на гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда ” 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ 
се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

СЕМИНАР 

 „Иновативни и демонстрационни решения в управлението на отпадъците и 

опазване на околната среда“ 

по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на  управлението на 

отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2021 

 

 

Дата: 8 април 2022г. 

Място: Ритуална зала на Община Габрово, 

гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3 

 

 

 

Предварителна програма 

 

I модул 

9:30 – 10:00   Регистрация и кафе 

10:00 – 10:20   Откриване на семинара. Таня Христова, кмет на община Габрово   

10:20 – 10:50 Демонстрационният проект на Габрово. Пилотни и иновационни решения. 

Тодор Попов, ръководител на демонстрационния проект за управление на 

отпадъците в Габрово 

10:50 – 11:20    Първата в България функционираща депозитна система за обратно 

приемане на отпадъци.  Никола Рахнев, Smart Business Company 

11:20 – 11:50 Представяне на хардуерни и софтуерни решения за умно разделно 

събиране на отпадъци. инж. Кирил Желязков; инж. Юлиян Маринов и инж. 

Божидар Павлевчев, СБС АД; Карло Алберто Баесо и Карло Вентурато, 

Eurven S.r.l. Italia 

Сканирайте  QR кода или щракнете 

върху него за онлайн достъп до 

семинара. 

https://www.youtube.com/watch?v=wiTUA6ALGfI&feature=youtu.be


 
 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците 
на територията на гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда ” 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ 
се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

11:50 – 12:20    Иновация в комуникацията. Петър Хераков, разработчик на екологичната 

игра „Чист късмет“ 

12:20 – 12:40    Дискусия 

12:40 – 13:30    Обедна почивка. Кетъринг. 

 

II модул 

13:30 – 14:00  Предизвикателството "Европейски зелен пакт" в дневния ред на общините. 

Руска Бояджиева, представител на Сдружение "ПроспектиМ" 

14:00 – 14:30    Технологични решения за мониторинг на околната среда в посока към 

въглеродно неутрално бъдеще. Светослав Матеев, Senstate Technologies SC 

14:30 – 15:00    Умен дом или как сами да повлияем на климатичните промени. Мирослав 

Дончев, ЕЛКО ЕП България ООД 

15:00 – 15:30    Представяне на друг демонстрационен проект. Представител на СКЕЙЛ 

ЛАБС ООД 

15:30 – 16:00   Закриване на семинара и придвижване до „умна“ площадка за подземно 

разделно събиране на отпадъци. 

 

 

16:00 – 16:30 Откриване на „умна“ площадка за подземно разделно събиране на 

отпадъци. 

 

 


