
 
 Оценки и Партньорство

Семинар НОВО! 
Законови изисквания и задължения при отвеждане и заустване на отпадъчните води 
от обектите и канализационните системи на населени места, селищни и курортни 
образувания. Определяне и изчисляване на такситеза заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води

Теми:

1.    Законови изисквания, условия и специфични задължения при отвеждане и заустване на отпадъчните води от обектите, 
включително канализационните системи на населени места, селищни и курортни образувания.

2.   Указания за определяне, изчисляване и деклариране на таксите за  замърсяване от заустване на отпадъчни води. 

Обучението е практически ориентирано. Подходящо е за ръководители на инвестиционни проекти, фирми, осъществяващи 
строителен надзор, архитекти и инженери в инвестиционното проектиране, брокери и консултанти на недвижими имоти, 
финансисти в строителството, експерти в държавната и местната администрация, банкови експерти по управление на кредитния 
риск и др. 

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвено 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; моб. 0896 60 66 89; office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 09.08.2019, 9.30-13.00 ч.

Място: София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. ”Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com

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

www.ocenki.eu


