ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001
„Нов модел на сътрудничество за Нови умения”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Програма
За провеждане на заключителна конференция по Проект “Нов модел на сътрудничество
за Нови умения” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по
ОП “РЧР” BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 между
Министерството на труда и социалната политика ГД“Европейски фондове,
международни програми и проекти” и “Булаке Тръст” АД
Бизнес сграда Хил Тауър бул.“Джеймс Баучер“ № 76А
гр. София - България, 11.04.-13.04.2014 г.
9.00 ч. – 9.30 ч.
9.30 ч. – 10.00 ч.

10.00 ч. – 11.30 ч.

11.30 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 12.30 ч.
12.00 ч. – 13.30 ч.
13.30 ч. – 14.30 ч.
14.30 ч.- 15.00 ч.
15.00 ч.- 16.30 ч.
16.30 ч. – 17.00 ч.
9.00 ч. – 9.30 ч.
9.30 ч. – 10.30 ч.
10.30 ч. – 11.00 ч.
11.00 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 12.30 ч.
12.30 ч. – 13.30 ч.
13.30 ч. – 14.30 ч.

І ден – 11 април
Регистрация на участниците
Откриване на събитието.
Приветствия.
Представяне на целите на конференцията.
Светлана Иванова – Председател на Управителния съвет на
„Булаке Тръст“АД
Презентация на тема: “ Начисляване на разходите за шум,
причинен от транспортни средства, като финансов инструмент за
възвръщане на общественото въздействие“
Лектор: Пиотър Мицкевич – „Проким” Сп.я. - Полша
Кафе-пауза
Продължение на темата. Представяне на казуси, добри практики.
Дискусия
Обедна почивка
Презентация на тема: „Проект Нов модел на сътрудничество за
Нови умения – постигнати резултати”
Лектор: Пиотър Мицкевич – в качеството на експерт по проекта
Кафе пауза
Презентация на тема: „Начини за борба със шума – решения за
практиката в градовете на Европейския съюз”
Лектор: Йежи Дуткиевич – „Инженерия” ООД - Полша
Дискусия.
ІІ ден - 12 април
Регистрация на участниците
Презентация на тема: „Методи за редукция на шума”
Лектор: Мариан Сервах – „Инженерия” ООД - Полша
Кафе пауза
Продължение на темата. Представяне на казуси, добри практики.
Дискусия
Връчване на сертификати на участиниците в проекта
Обедна почивка
Презентация на тема: „Интегрирано управление на околната
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14.30 ч. – 15.00 ч.
15.00 ч.- 16.30 ч.
16.30 ч. – 17.00 ч.
9.00 ч. – 9.30 ч.
9.30 ч. – 11.30 ч.
11.30 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 12.30 ч.
12.30 ч. – 13.30 ч.
13.00 ч. – 15.00 ч.
15.00 ч.- 15.30 ч.
15.30 ч.- 16.30 ч.
16.30 ч. – 17.00 ч.

среда“
Лектор: Йежи Дуткиевич – „Инженерия” ООД - Полша
Кафе-пауза
Презентация на тема: „Мониторинг на шума в Полша – акустични
карти. Показатели за шум Lden и Lnight”
Лектор: Йежи Дуткиевич – „Инженерия” ООД - Полша
Обобщаване на работата от деня.
ІII ден – 13 април
Регистрация на участниците
Презентация на тема: „Проблеми при използването на акустични
прегради ”
Лектор: Збигниев Двораковски – „Инженерия” ООД - Полша
Кафе пауза
Продължение на темата. Представяне на казуси, добри практики.
Дискусия
Обедна почивка
Презентация на тема: „Ефективност на акустичните екрани в
борбата с пътния шум”
Лектор: Ян Шкварек – „Вицпоз”- Полша
Кафе пауза
Продължение на темата. Дискусия. Представяне на казуси, добри
практики.
Обобщаване и закриване на семинара.
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