
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО!  
Актуални въпроси относно финансиране на проекти и дейности в областта на околната 
среда от ПУДООС. Общи задължения и специфични изисквания за изграждане на 
пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи.
Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България.
Дейности по опазване и ползване на лечебните растения в България

Теми:

Актуални въпроси относно финансиране на проекти и дейности в областта на околната среда от ПУДООС. Лектор: Светла Кирчева.

-Документи, с които се кандидатства за финансиране.

-Окомплектоване на документация.

-Решения за финансиране.

-Провеждане на Обществени поръчки.

-Сключване на договор за финансиране.

-Изпълнение на договор за финансиране.

-Практики и дискусия.

-Дискусия

Общи задължения и специфични изисквания за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни 
мрежи. Лектор: Емилия Георгиева.

Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България. Лектор: Цветелина Иванова.

- История на българската природозащита;

- Национална политика за опазване на биоразнообразието;

- Специално законодателство – Закон за защитените територии;

- Категории на защита;

- Механизми за опазване, управление и контрол на защитените територии;

- Органи за управление и контрол;

- Принудителни административни мерки;

- Задължения на общините по управлението и контрола на защитените територии.

- Дискусия

Дейности по опазване и ползване на лечебните растения в България. Лектор: Калина Стоянова.

- Кратка актуална информация, относно състоянието, тенденциите и заплахите за  биологичното разнообразието  в България.

- Биологични и генетични ресурси.

- Правна рамка - прилагане на Закона за лечебните растения и двете наредби към него за начините за събиране на билки и за 
условията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове.

-  Практическа информация:

- как да събираме билки за лични нужди;

- какво трябва да знаем за търговията с билки;
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Дата на провеждане: 9.03.2017, 9.30-15.00 ч.

Място:  София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Лектори: 

Светла Кирчева-вр.и.д. Директор на Дирекция ФЕПД на ПУДООС
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ

Калина Стоянова-държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ
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- кой издава позволителни;

- кои видове могат да се събират и забрани за събиране;

- стопански значими видове;

- задължения на билкозаготвители;

- на кого подаваме сигнали при нарушения;

- дискусия

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвена от лекторите.

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лекторите практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми.

Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта, по имейл 
или телефон и да внесете таксата в деня на курса в залата, след предварителното записване.

Цена: 228 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, 
цената е с отстъпка – 210 лв. с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, сандвичи, материали за семинара.

Б. сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД


