
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
Въпроси за третиране на медицински и опасни отпадъци съгласно актуарните нормативни 
изисквания. Възлагане на обществени поръчки за събиране, предаване, транспортиране и 
обезвреждане на отпадъци от здравните заведения. Прагове по ЗОП

Лектори: 
Георги Стоянов – Директор на дирекция „НСД“ (Нефинансови стопански дейности-инсинератор), ПУДООС-МОСВ 
Илияна Дойчева – Главен специалист в дирекция „НСД“ (Нефинансови стопански дейности-инсинератор), ПУДООС-МОСВ

ПРОГРАМА:

1. Запознаване с Наредба № 1 от 09. 02. 2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците от 
територията на лечебните и здравните заведения. Наредбата е издадена съвместно от Министъра на здравеопазването и 
Министъра на околната среда и водите, ДВ, бр. 13 от 17. 02. 2015.

2. Наредба № 1 от 04.06.2014 на МОСВ за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри за дейностите с отпадъци. 

3. Наредба № 2 от 23.07.2014 на Министерство на здравеопазването и МОСВ за класификация на отпадъците. 

4. Дискусия и практически въпроси по Нередбите.

Лектор: Илияна Дойчева

5. Кратко описание на инсталациите за третиране на отпадъци - видове (автоклавиране, автоклавиране с шредиране, 
микровълнова обработка, пещи за изгаряне и плазмено изгаряне);

6. Ограничения при приемането на отпадъци в инсинератора при ПУДООС-МОСВ;

7. Ограниченията за видовете отпадъци, които не могат да се третират в наличните инсталации в страната. 

8. Възлагане на обществени поръчки за събиране, предаване, транспортиране и обезвреждане на отпадъци от здравните 
заведения. Прагове по ЗОП.

9. Дискусия и практически въпроси по темите.

Лектор: Георги Стоянов

Участниците получават:

сертификат за придобиване на знания и практически умения по темите. Презентации по програмата на семинара, подготвени от 
лекторите. 

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лекторите практически казуси и да получат консултации 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 BG58 UNCR76301037213212 UNCRBGSF УниКредит Булбанк АД,  “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:  01.04.2016, петък, 9.30-13.00

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

www.ocenki.eu


