
Образователен център  
„Оценки и партньорство“ ООД

Семинар: НОВО! 
Прилагане на изискванията на:

-Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (EО) 2016/9 относно съвместно подаване и 
обмен на данни;

-Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси (CLP) - последни изменения;

-Класифициране на предприятия/съоръжения по смисъла на Глава 7, Раздел I на ЗООС и 
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества;

-Прилагане на изискванията на Глава 7, Раздел I от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Програма:

1. Прилагане на изискванията на Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 
на химикали (REACH) и Регламент (EО) 2016/9 относно съвместно подаване и обмен на данни 
Лектор:  Елена Чобанова, държ.експерт отдел “Опасни химични вещества”, дирекция “Превантивна дейност”, МОСВ;

2. Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) - последни 
изменения.
Лектор: Елена Зидарова - ст. експерт в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция “Превантивна дейност”, МОСВ;

3. Класифициране на предприятия/съоръжения по смисъла на Глава седма, Раздел I на Закона за опазване на околната среда 
(обн. ДВ. Бр. 62/14.08.2015 г.) и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 
последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5/19.01.2016 г.) - често срещани проблеми.
Лектор: Петя Хорозова – гл. експерт, дирекция “Превантивна дейност”, МОСВ

4. Прилагане на изискванията на Глава седма, Раздел I от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ бр.91/ 25.09.2002 г., изм. и 
доп. ДВ бр. 62 /14.08.2015 г./ по отношение на одобряване на доклади за безопасност на предприятия и/или съоръжения с висок 
рисков потенциал.
Лектор: Величка Влахова-и.д. н-к на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване /ПГАПЗ/, 
Дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС

5. Прилагане на  изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и заограничаване на 
последствията от тях /обн.ДВ, бр.5/19.01.2016 г./по отношение на обхват и съдържание на заявлението за одобряване на доклад 
за безопасност и приложенията към него – практическо прилагане.
Лектор от отдел ПГАПЗ, Дирекция Разрешителни режими, ИАОС.

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвена от лектора.

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лектора практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми.

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

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: Цена: 228 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една 
организация, цената е с отстъпка – 210 лв. с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, сандвичи, материали за 
семинара.

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, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане:   04.11.2016, 9.30-15.00ч.

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

Лектори от МОСВ: Елена Чобанова, държавен експерт в отдел “Опасни химични вещества”, дирекция “Превантивна дейност”

Елена Зидарова - старши експерт в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция “Превантивна дейност”

Петя Хорозова – главен експерт, дирекция “Превантивна дейност”

Лектори от ИАОС: Величка Влахова-и.д. н-к на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване /ПГАПЗ/, 
Дирекция „Разрешителни режими“

www.ocenki.eu


