
 
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
Такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води - определяне, изчисляване и 
деклариране. 
Изисквания, задължения и контрол при заустване на отпадъчни води от обектите

Обучението се организира във връзка със задълженията за подаване на данни  и информация за 
изчисляване на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води, дължими по Закона за 
водите в срок до 31.03.2018.

ПРОГРАМА:

1. Начини за оределяне на таксите за  замърсяване за заустване на отпадъчни води и приложими коефициенти за   
     възстановяване на разходите за околна среда и ресурсните разходи; 

2. Изчисляване на таксите за замърсяване при различните случаи на заустване на отпадъчни води от обектите; 

3. Задължения за деклариране за изчисляване на дължимите такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води; 

4. Специфични изисквания и условия при заустване на отпадъчни води от обектите; 

5. Контрол за изпълнение на задълженията при заустване на отпадъчни води. Основни праметри и условия, подлежащи на  
     контрол от контролните органи. 

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: 190 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, 
цената е с отстъпка – 175 лв. с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, 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, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 29 Март, 2018, четвъртък, 9.30-13.00 ч.

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

Лектор: инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ

www.ocenki.eu


