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Проект „Обмяна на опит за създаване на система за
осигуряване на качеството и организация за осигуряване на
качеството на компоста в България“
ПРОГРАМА
4 ноември 2016 г.: Добри практики при работата на инсталации за
компостиране и анаеробно разграждане
Модератори: Александър Иванов (МОСВ) и Цветанка Костадинова (ТК инженеринг)
Тема
Регистрация / пристигане на участниците

Час
08:30 - 09:00 ч.

Откриване на семинара

09:00 - 09:10 ч.

Лектор/експерт
МОСВ/ИАОС/BiPRO/ТК
инженеринг
МОСВ/ИАОС

Въведение в проекта и представяне на
09:10 - 09:20 ч.
Г-жа Долхофер (BiPRO)
дневния ред
Материали, подходящи за биологично третиране
Материали, подходящи за използване в
09:20 -09:40 ч.
Г-н Хомел (Awiplan)
инсталации за биологично третиране
Правилно събиране на отпадъците за
09:40 – 09:55 ч. Г-жа Долхофер (BiPRO)
биологично третиране
Дискусия
09:55 - 10:10 ч.
Всички участници
Почивка
10:10 - 10:20 ч.
Всички участници
Добри практики при работата на инсталации за компостиране /анаеробно разграждане
Добри практики при работата на инсталации 10:20 - 11:50 ч.
Г-н Мюлер (BIODEGMA, BEM
за биологично третиране в Германия,
Umweltservice)
включително третиране на компост
Добри практики при изследването на
11:50 - 12:20 ч.
Г-н Хомел (Awiplan)
компост и осигуряване на качеството в
Германия
Обяд
12:20 - 13:00 ч.
Всички участници
Интегрирана система за третиране на
13:00 - 13:30 ч.
Г-н Савов (ОП ''Столично
отпадъци в Столична община
предприятие за третиране на
отпадъци'’ (ОП „СПТО“))
Дискусия и посещение на съоръжение за
13:30 – 14:30 ч. Г-н Савов + всички участници
МБТ
Трансфер до Хан Богров
14:30 - 15:00 ч.
МОСВ/ИАОС
Посещение на инсталацията за
15:00 - 16:30 ч.
Всички участници
компостиране в Хан Богров
Въпроси и заключение
16:30 - 17:00 ч.
Г-жа Долхофер, г-н Хомел + всички
участници
Край на семинара

1
Бележка: Настоящият семинар е част от проект, финансиран от Програмата за предоставяне на консултантска помощ
в сферата на защитата на околната среда на Федералното министерство по околна среда на Германия за страните от
Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и други страни, съседни на Европейския съюз. Проектът се
осъществява под надзора на Агенцията по околна среда на Германия. Отговорността за съдържанието на настоящия
документ е на авторите.

