ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЗЕМЯТА“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в уебинар на тема „Депозитните системи в Европа: Опитът на
Финландия и Литва” на 3 юни 2021 г. от 14 до 16 ч. Събитието е част от поредицата „Депозитните системи в Европа” на
тема системите за възвръщаем депозит за опаковки за напитки, първото от които се състоя в края на февруари. В
това издание ще разгледаме по-задълбочено две вече утвърдени депозитни системи. За целта сме поканили за
лектори представители на организациите, управляващи депозитните системи във Финландия и Литва. По време на
уебинара ще имате възможност да зададете своите въпроси към тях, както и да споделите вижданията си в
последващата дискусия.
За участие в събитието е необходимо да се регистрирате, натискайки бутона

РЕГИСТРАЦИЯ

След регистрация ще получите информация за включване в уебинара. Събитието ще се проведе в платформата
Zoom и ще има осигурен симултанен превод от английски език.
Програма „Депозитните системи в Европа: Опитът на Финландия и Литва”
3 юни 2021 г., 14 - 16 ч.

14:00 Откриване и презентация „Защо България има нужда от депозитна система?“
14:10 Представяне на депозитната система във Финландия
14:40 Въпроси и отговори
14:50 Представяне на депозитната система в Литва
15:20 Въпроси и отговори
15:30 Обща дискусия
15:55 Закриване
Покани за събитието са изпратени на представители на бизнеси в сферата на производство, пакетиране,
разпространение и продажба на храни и напитки, бизнес асоциации, организации за оползотворяване и
рециклиране на отпадъци, общини, министерства, научни и образователни среди и други заинтересовани страни.
Бихме се радвали, ако разпространите тази покана до ваши потенциално заинтересовани контакти.
Вашето участие в събитието е важно, за да се чуят различните гледни точки относно възможностите пред България
за подобряване на управлението на отпадъци и по-чиста околна среда.
Лице за контакт за въпроси и допълнителни уточнения: Елеонора Йосифова - 0897033860, eleonora@zazemiata.org.
С УВАЖЕНИЕ,
Евгения Ташева
координатор екип „Нулеви отпадъци“
Екологично сдружение „За Земята“
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