ПРОГРАМА
за обучение на тема:
„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОПАСНИ И
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“
Лектори:
Мария Атанасова – Консултант по околна среда
Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда
09:30 – 10:00

Регистрация на участниците.

10:00 – 10:10

Откриване. Представяне на лекторите.

10:10 – 11:30

Основни понятия в управлението на отпадъците. Специфични отпадъчни
потоци и изисквания към тях. Изисквания на Закона за управление на
отпадъците към лицата, образуващи и предаващи отпадъци.

11:30 – 11:45

Почивка

11:45 – 13:00

Условия и ред за класификация на отпадъците и попълване на работен лист.
Изисквания при транспортирането на отпадъци. Ред за изготвяне на
идентификационен документ за транспорт на опасни отпадъци.

13:00 – 13:30

Почивка

13:30 – 14:45

Ред за водене на отчетни книги и подаване на годишни отчети. Национална
информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Работа и отчетност в НИСО.

14:45 – 15:00

Почивка

15:00 – 16:00

16:00 – 16:30

Условия и изисквания, на които трябва да отговарят площадките за
съхраняване или третиране на отпадъци. Изисквания към специфичните
отпадъчни потоци. Изисквания към управлението на строителните отпадъци
(СО). Цели за материално оползотворяване и цели за влагане на рециклирани
строителни материали. План за управление на СО (ПУСО) и отчет за
изпълнение на ПУСО. Изисквания при оползотворяване на СО. Изпитвания за
инертност на СО. Изисквания при депониране.
Дискусия по поставени от участниците въпроси, възникнали по време на
обучението или на професионалната им практика. Закриване на обучението.

*Забележка: Организаторите си запазват правото да правят промени по предварително обявената програма,
според специфичните нужди на участниците в обучението, както и при необходимост от промени в
законодателната уредба. Обявените лектори могат да бъдат замествани един от друг, както и от други лица.

Адрес: гр. София 1510, ул. „Васил Кънчев“ № 26,
Бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2

Телефон: 02 417 28 59
Ел. поща: office@nei.bg

