
 
 Оценки и Партньорство

НОВО! 
 Семинар: Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци

Програма:

9.30-10.15

Разделно събиране на отпадъци от опаковки-задължения на общините; 

Общински площадки за разделно събиране.

Лектор: Антон Пейчев

10.15-11.00

Изисквания и постигане на цели; 

Общински програми за управление на отпадъците. 

Лектор: Антон Пейчев

11.00-11.30 - кафе-пауза

11.30-12.15

Управление на биоотпадъците; 

Управление на утайките от ПСОВ.

Лектор: Александър Иванов

12.15-13.00

Законодателна рамка за управление на строителните отпадъци.

Лектор: Гюлер Алиева

13.00-13.30 - обедна почивка
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Дата на провеждане: 18.06.2015, 9.30-15.00 ч.

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

Лектори: 

г-жа Гюлер Алиева, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;

г-н Антон Пейчев, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци“, Дирекция „УООП“, МОСВ;

г-н Александър Иванов, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;

г-жа Галя Костова, началник отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ; 

г-жа Румяна Ценкова, главен експерт в отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ. 

www.ocenki.eu



 
 Оценки и Партньорство

13.30-14.15

Управление на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и 

излезли от употреба моторни превозни средства - законодателна рамка и задължения на общините.

Лектор: Галя Костова

14.15-15.00

Управление на негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла и отпадъчни нефтопродукти - законодателна 
рамка и задължения на общините.

Лектор: Румяна Ценкова

Участниците получават:  Сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и материали и презентации по 
програмата на семинара, подготвени от лекторите. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, сандвичи, материали за 
семинара. 

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 повече представители от една организация, цената е 
с отстъпка – 175 лв с ДДС.

Банкова сметка: IBAN BG58 UNCR76301037213212 UNCRBGSF УниКредит Булбанк АД,  
“Оценки и партньорство” ООД. 
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