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УЧАСТНИЦИ:  СТУДЕНТИ ОТ БП „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ 

    

В конферентната зала на Библиотеката в НБУ беше проведен семинар 

"ПОСТФАКТУМ". Темата на събитието е свързана с разглеждане на въпросите, 

които се повдигат около Pet-бутилките за еднократна употреба и възможностите 

за тяхното преработване. 

Семинарът беше открит от гл. ас. д-р Ива Добрева-Драгостинова. В 

нейното слово беше изтъкнато, че вдъхновител на идеята за Ден на Земята е 

българин - по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и 

държавните имоти Григор Василев Ден на Земята се отбелязва за първи път в 

България на 14 декември 1930. Ето защо стремежът на организаторите беше 

семинарът да се проведе в чест на тази годишнина. 

Гост-лектор беше д-р Тодор Недков от фирма RePack. В неговото 

изложение беше представена законовата база на системата за събиране и 

преработване на отпадъци, нейното актуално състояние, организация, 

различните практики, както и тенденциите в тази сфера. 

Презентациите на участниците бяха разделени според няколко точки за 

анализиране. Иван Тодоров представи една екологична инициатива - проекта 

"Plastiki" - кораб от бутилки за еднократна употреба, използван за 

транстихоокеанско пътешествие от Сан Франциско до Австралия, организирано с 

цел запознаване на световната общественост с огромния проблем със 

замърсяването на океанската повърхност от продукти на човешката дейност.  

Презентацията на Ивелина Филипова беше на тема историческото 

развитие на технологиите за производство в химическата индустрия - от 

откриването на  първата пластмаса до масовото производство и последните 

технологични достижения в областта на ПЕТ-бутилките за еднократна употреба. 

Илина Георгиева представи възможностите в дизайна в сферата на ПЕТ-

бутилките, както и тенденциите във формообразуването, функционалността и 
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начинът на консумиране на напитки на съвременните бутилки за еднократна 

употреба. 

Презентацията на Aлександър Гълъбов беше свързана с влиянието на 

полиетилен терафталата - материалът от който се създават бутилките за 

еднократна употреба, върху здравословното състояние на населението. 

Семинарът закри гл. ас. д-р Софрони Върбев. Той напомни за сериозния 

проблем с настоящото състояние на системата за събиране и преработване на 

отпадъците и в частност на ПЕТ-бутилките за еднократна употреба. Заедно с това 

беше изтъкната особената отговорност на дизайнера при проектирането на 

такъв род изделия. 
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