
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР: НОВО! 
ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ЦЕЛИ, ФИНАНСИРАНЕ, КРЪГОВА ИКОНОМИКА, ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА:

 1. Зелената сделка - същност и цели. 

 2. Разглеждане на 10-те основни точки в плана на Комисията.  

 3. Хронология на Зелената сделка  

 4. Финансиране на Зеления преход:

- Фонд за справедлив преход;

- Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU;

- Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската инвестиционна банка.

 5. Какви проекти ще бъдат финансирани по Плана за инвестиции към Европейския зелен пакт? Кой може да се ползва от 
подпомагането?

 6. Европейски документи, обезпечаващи политиката на Зелената сделка.  

 7. Пакет за кръгова икономика и други европейски актове в сферата на управлението на отпадъците.  

 8. Национален контекст на кръговата икономика - нова политика, икономика и потребители. Кръговата икономика в контекста 
на производството, потреблението и управлението  на отпадъци.

 9. Участници в процеса по кръгова икономика. 

Участниците получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора по темите. 
Участниците онлайн получават по куриер за сметка на организаторите видео-запис от семинара, сертификат и презентация на 
лекторите. 

Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или имейл.

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

Цена: 192 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, 
цената е 174 лв. с ДДС на участник.

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

Контакти и записване: София, ул. ”Дунав” 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, моб. 0896 60 66 89, office@ocenki.eu
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Дата на провеждане: 27 юли 2021, вторник, 9.30 - 13.00 ч.

Място на провеждане: София, хотел Лайт, ул. Веслец 37. Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM. 

Лектор: 

инж. Евгения Андреевска - управител на „Еко Логистик А“ ЕООД, председател на УС и представляващ „Сдружение за кръгова икономика 

Феникс – 2002“. Инвеститорски контрол и управление на проекти в областта на околната среда и управление на отпадъците за 

МОСВ и Общинската администрация в страната.

www.ocenki.eu


