Оценки и Партньорство

www.ocenki.eu

Семинар:
НОВО!
Комплексно предотвратяване на замърсяване от промишлени дейности,
големи аварии с опасни вещества и ОВОС. Новият ЗИД на ЗООС.
Класификация на предприятиятa и съоръженията
с висок и нисък рисков потенциал, критерии.
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества

Дата на провеждане: 28.07.2022, четвъртък, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане: присъствено и онлайн
Място на провеждане: София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, www.hotellight.com
Лектор: Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г.
е началник на отдел “Мониторинг на отпадъците”, ИАОС

Програма:
1. Новият ЗИД на ЗООС.
2. Ключови изменения, свързани с комплексното предотвратяване на замърсяването от промишлени дейности, контрола на
опасностите от големи аварии с опасни вещества и оценката на въздействието върху околната среда.
3. Класификация на предприятиятa и съоръженията с висок или нисък рисков потенциал, критерии. Директива 2012/18/ЕС
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо III). REACH. Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.
4. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Участниците получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора. Видео-запис на
семинара. Изпращат се по Спиди за сметка на организаторите.
Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail.
Предварително могат да се задават въпроси на: office@ocenki.eu
Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд.
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; ocenki@yahoo.com
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