
 
 Оценки и Партньорство

Семинар НОВО! 
ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРОГРАМА:

Нормативна база за отчетност на условията по комплексните разрешителни и за  мониторинга по  въздух, води, почви, 
отпадъци и шум.  
Лектор: инж. Веска Георгиева.

Докладване на резултати от собствен мониторинг. Годишни отчетни доклади за изпълнение на условията по комплексните 
разрешителни и изчисление на данните за ЕРИПЗ – примери за индустриален обект и регионално депо.  
Лектори: инж. Теодора Вълчева и инж. Веска Георгиева.

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ). Годишни доклади за изпълнение на дейностите, за които 
е предоставено КР. Публичен регистър на КР.  
Лектор: Петя Петрова

Изменение и  допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.).   
Лектор: инж. Теодора Вълчева.

Отчитане на изпълнението от общините на целите за подготовка на битовите отпадъци за рециклиране и намаление на 
биоразградимите отпадъци за депониране.  
Лектори: инж. Теодора Вълчева 

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. 

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

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; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане:  6 Февруари 2020, четвъртък, 9.30-16.30ч.

Място: София, хотел Шипка, бул.“Ген.Тотлебен“ 34А

Лектори: 

инж. Веска Георгиева – Директор на Столичен Инспекторат,

Петя Петрова-главен експерт в Дирекция „Мониторинг на отпадъците“, ИАОС,

Теодора Вълчева-Изпълнителен директор на Костинбрид Еко АД

www.ocenki.eu


