
 Оценки и Партньорство

НОВО! СЕМИНАР: 
Кръгова икономика и зелена сделка. Строителните отпадъци като част от кръговата 
икономика. Възможности за финансиране на проекти по околна среда

ПРОГРАМА:

1. Кръгова икономика и зелена сделка – лектор инж. Веска Георгиева.

2. Строителните отпадъци като материал в строителството – част от кръговата икономика. Сертифициране на материала – лектор инж. 
Николай Кючуков.

3. Добри практики за управление на строителните отпадъци – практика на Столичната община и някои европейски страни – лектор 
инж. Николай Кючуков.

4. Възможности за финансиране на проекти по околна среда – лектор Йоана Христова.

5. Въпроси и дискусия.

Участниците получават:  
Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лекторите по темите. Безалкохолни напитки, кафе, сандвичи. 
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 e-mail и да платят по банков път или в брой, в офиса на „Оценки и 
партньорство“ ООД, София, ул. Дунав 36, ет. 1, офис 3, след телефонно обаждане.

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

Цена: 210 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, цената 
е 192 лв. с ДДС на участник.

За участващите дистанционно: 192 лв. с ДДС, както и за двама и повече представители на една организация, цената е 174 лв. с ДДС на 
участник.

Б. 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 Юли 2021, вторник, 9.30 – 15.30 ч. 
София, хотел „Лайт“, ул. „Веслец“ 37, hotellight.com 
Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM. 

Лектори:

инж. Веска Георгиева – Директор на Столичен инспекторат

инж. Николай Кючуков – началник на отдел „Общинска инфраструктура“ в Столичен инспекторат

Йоана Христова – повече от 17 години опит в областта на околната среда, в т.ч. Министерство на околната среда и водите, 
Изпълнителна агенция по околна среда, фонд ФЛАГ, Европейска агенция по околна среда, Столична община

Семинарът е за еколози, в т.ч. на общини, общински специалисти по контрол на  строителството, специалисти от строителни фирми, 
други специалисти по околна среда

www.ocenki.eu




