
 
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
Прилагането на специализираното законодателство по компоненти и фактори  
на околната среда /въздух, води, отпадъци и др./.
Решения на Европейската комисия за най-добри налични техники

ПРОГРАМА:

Прилагането на специализираното законодателство по компоненти и фактори на околната среда /въздух, води,  
отпадъци и др./.

Обичайно срещани трудности при попълване на заявления за издаване на комплексни разрешителни.

Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), съгласно 
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността.

Специализирани изисквания по отношение на емисиите в атмосферния въздух, съгласно влезлите в сила Решения.

Специализирани изисквания по отношение на водите, съгласно влезлите в сила Решения.

Специализирани изисквания по отношение на отпадъците, съгласно влезлите в сила Решения.

Направления: стъкларско производство, производство на чугун и стомана, дъбене на кожи, производство на цимент, 
вар и магнезиев оксид, хлор-алкални продукти рафинирането на нефт и газ, производство на целулоза, хартия и картон, 
производството на плочи от дървесни частици, системи за пречистване/управление на обичайни отпадъчни води и 
отпадъчни газове в химическия сектор/, цветната металургия, интензивното отглеждане на птици или свине и др.

Решенията може да видите на : http://www5.moew.government.bg/?page_id=45933

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвена от лекторите. 2 бр. кафе-паузи, сандвичи и безалкохолни напитки, материали за семинара.

Краен срок за записване: един ден преди началото на семинара. Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по 
телефон или e-mail и да платят в деня на курса, в залата на провеждане.

Предварително можете да отправите въпроси към лектора на e-mail: office@ocenki.eu. 

Цена: 228 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители на една организация, 
цената е 210 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, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com

стр.: 1/1

Дата на провеждане: 13.10.2017, 9.30-15.00 ч.

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

Лектори: Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция „Разрешителни режими“: 

Петя Петрова-главен експерт в отдел КПКЗ

Радостина Димитрова-главен експерт в отдел КПКЗ

Маноела Цветкова-главен експерт в отдел КПКЗ

www.ocenki.eu


