
 
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ. 
УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ -  
ЕКОЛОГИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ

ТЕМИ:

Класификация на отпадъците и законодателна рамка в областта на биоразградимите отпадъци- зелени и хранителни /
кухненски/.

Лектор: Петър Дяков

Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци.

Лектор: Станка  Милкова 

Добри практики извън Р. България - община Битето и Парма /Италия/.

Лектор: Татяна Асенова

Преработване на биоразградими отпадъци - производство на биогаз и компост в ИБТ м. Хан Богров.

Лектор: инж. Галина Симеонова 

Финансови резултати от извеждането на биоразградимите отпадъци /хранителни и зелени/ от общото количество, генерирани 
отпадъци на територията на Столична община. 

Лектор: инж. Петър Николов

Въпроси и дискусия с правни консултации.

Лектор: Минко Танев

Семинарът е предназначен за: еколози на общини, еколози на търговски и промишлени обекти, в чиито състав на генерираните си 
отпадъци се съдържат и биоразградими отпадъци.

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. 

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

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 2 бр. кафе-пауза, безалкохолни напитки, обяд, 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: 19.09.2019, четвъртък, 9.30–17.30 ч.

Място:  София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център 

Лектори от Столичен инспекторат към Столична Община: 
инж. Петър Николов – заместник директор на Столичен Инспекторат;

Татяна Асенова – началник сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Галина Симеонова – началник-отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите “ в Дирекция „Управление на отпадъците”; 

Минко Танев – Старши юрисконсулт при Столичен инспекторат;

Петър Дяков – гл. инспектор в сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

инж. Станка Милкова – главен инспектор, отдел „Контрол по опазване на околната среда“ при Столичен инспекторат. 

www.ocenki.eu


