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Презентации от семинара на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване 

и устойчиво управление на отпадъчните води“ 

Днес във Френския институт в София се проведе първият семинар, част от конкурса 

„ЕКООБЩИНА“ на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво 

управление на отпадъчните води“. 

Гост-лектори от Франция представиха опита на френските общини в областта. 

Официален гост на откриването бе Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и 

водите. 

Над 40 представители на общините в България взеха участие в събитието, като по този начин 

заявиха желанието си да спечелят наградата за ЕКООБЩИНА в категорията „Устойчиво управление 

на отпадъците“. 

Презентации на:  

• Преглед на управлението на услугите по водоснабдяване и канализация във Франция: 

необходимостта от създаване на междуобщински сдружения, различните начини на 

управление и финансиране. 

Г-н Бернар Бараке, директор научно-изследователска дейност, Национален център за научни 

изследвания (CNRS) 

Презентация на Бернар Бараке (БГ) 

Présentation de M. Barraqué (FR) 

• Преглед на прилагането на европейските директиви и представяне на приоритетите за 

действие на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020. 

Г-жа Цонка Дрянкова, началник отдел “Програмиране и планиране”, Министерството на околната 

среда и водите 

Презентация на Цонка Дрянкова 

• Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата 

на управлението на водите и третирането на отпадъчните води. 

Г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт и експерт по екология, Национално сдружение на 

общините в Република България 

Презентация на Десислава Стойкова 

• Планът за питейно-битово водоснабдяване на община Мец. Какви технологии? Какво 

партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на изграждането и 

функционирането на инфраструктурата? 
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Г-н Рьоне Дарбоа, зам.-кмет с ресор води и енергия, Община Мец. 

Презентация на Рьоне Дарбоа (БГ) 

Présentation de R. Darbois (FR) 

• Устойчиво и резултатно управление на отпадъчните води на метрополия Анже Лоара Какви 

технологии? Какво партньорство с частните оператори? Какъв модел на финансиране на 

изграждането и функционирането на инфраструктурата? 

Г-н Оливие Депре, директор води и канализация, метрополия Анже Лоара 

Презентация на Оливие Депре (БГ) 

Présentation de O. Despretz (FR) 
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