
                                                                                                               
 

ПРОГРАМА НА ПЪРВИЯ ХАКАТОН от  

PANDA LABS БЪЛГАРИЯ 

ТЕМА: „БЪДЕЩЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“ / FUTURE OF WASTE 

19-21 ФЕВРУАРИ 2021 Г. (ПЕТЪК-НЕДЕЛЯ)  

 

Програмата Panda Labs се осъществява от WWF България с финансовата подкрепа на 

Фондация „Америка за България“. 

*За участие се изисква предварителна регистрация, одобрение и потвърден достъп. Повече 

информация на: www.wwf.bg/what_we_do/youth_engagement/panda_labs  

 
19 февруари 2021 г. (петък) 

 

Час  Сесия 

17.00-17.05 Официално откриване  

17.05-17.15 Представяне на екипа на WWF Bulgaria и на Програмата Panda Labs 

17.15-17.45 Запознаване на участниците  

17.45-18.05 Сформиране на отбори  

18.05 – 
18.35 

Представяне на: 

• програмата на събитието 

• ментори/фасилитатори  

• правила за работа 

• полезни платформи и ресурси 

18.35 -
18.55 

История на проблема с отпадъците – обяснение на екологичния проблем и 
факторите, които стоят зад него 
 
Лектор: Апостол Дянков, Junior Achievement   

18.55-19.05 Почивка  

19.05-19.25 Науката и проблемът с отпадъците – дълбоко гмуркане с биолози, химици, 
инженери 
 
Лектори: Представители на научните среди 

19.25 – 
19.45 

Къде сме сега в държавните политики и законодателството? 
 
Лектори: 

• Светослав Стойков, Институт за кръгова икономика – фокус 
върху България  

• Мадлена Владимирова от Green Business Norway – европейски 
практики и примери 

19.45-20.20 Къде можем да бъдем – добри примери от бизнеса? Кои са свободните 
ниши и належащите проблеми?  
 
Лектори: Представители на бизнес компании 

 
20.20-20.30 

 
Закриване на Ден 1  

http://www.wwf.bg/what_we_do/youth_engagement/panda_labs


                                                                                                               
 

20 февруари 2021 г. (събота) 
 

 
09.00-09.10 

 
Откриване на Ден 2  

09.10-09.30 Разпределение на фасилитатори по отбори и рамкиране на правила за работа 
по отбори 

09.30 – 
10.10 

Основи на иновациите  
 
Какво е стартъп и как да генерираме нови идеи? (представяне на Design 
thinking methodology) 
 
Лектори: 

• Екип на WWF Bulgaria 

• BESCO 

10.10 – 
11.00 

1-ви панел с успешни стартъпи: 
1.Боряна Кирилова от Kool&Konscious - Еко мода  
2.Гергана Станчева от L’amon – биоразградимо фолио 
3.Вера Маркова от GreenRevolucia – онлайн магазин за zero waste продукти  

 
11.00-18.30 

 
Работа по отбори 
 

18.30-19.00 Сесия за споделяне и бързи въпроси/отговори  

19.00 Закриване на Ден 2 

След 19.00  Възможност за продължаване на работата на отборите (неформално) 

 
21 февруари 2021 г. (неделя) 

 

09.00-09.10 Откриване на Ден 3 

09.10-10.10 2-ри панел с успешни стартъпи: 
1.Блажка Димиторва от Blagichka – първият Zero waste ресторант 
2.Калина Христова от Konopi – опаковки от биомаса от индустриален коноп 
3.Любомила Йорданова от Plan A – платформа за консултиране и 
благотворителност за природни каузи 
4.Симона Стилиянова и Божана Загорчева от Основа – съветник за устойчив 
бизнес  

10.10-15.00 Работа по отбори по идеята/решението и представянето на отбора 

15.00-16.30 Представяне на идеите/решенията 

16.30-16.40 Финално гласуване на жури и участници  

16.40-16.50 Почивка  

16.50-17.00 Представяне на платформата Online Panda Hub 

17.00-17.15 Реултати от гласуването и определяне на отбори победители, които ще 
участват в Masterclass 

17.15-17.30 Закриване на хакатона на тема „Бъдещето на отпадъците“  

 


