
 Оценки и Партньорство

НОВО! СЕМИНАР: 
Последни изменения в Закона за управление на отпадъците, 2021.  
Отчетност - Предоставяне на информация за дейностите с отпадъци

ТЕМИ:

1. Закон за управление на отпадъците (ЗУО) - последни изменения 2021 г.  - 1 час

2. Отчетност:  Предоставяне на информация за дейностите с отпадъци от лицата по чл. 44 ЗУО:

- Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците , по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,  
  както и реда за водене на публичните регистри

- Национална информационна система за отпадъците (НИСО) - работа, регистрация и отчетност - 3 часа

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 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: 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. 

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: 23 юни 2021, сряда, 9.30 - 13.00 ч.

София, хотел „Лайт“, ул. „Веслец“ 37, hotellight.com 
Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM. 

Лектор:  Яни Драготинов – консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на 
отдел “Мониторинг на отпадъците”, ИАОС

www.ocenki.eu


