ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
„НОВИ ИЗИСКВАНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОПАСНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”
Лектори:
инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
Веселин Панайотов – Консултант по околна среда и безопасност и здраве при работа
09:45 – 10:00

Регистрация на участниците и настаняване в залата.

10:00 – 10:15

Откриване. Представяне на лекторите и участниците.

10:15 – 11:15

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.

11:15 – 11:30
11:30 – 12:45
12:45 – 13:30

13:30 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 16:30

16:30 – 16:45
16:45 – 17:00

Кафе-пауза
Условия и ред за класификация на отпадъците. Практически примери за
попълване на работен лист за класификация на отпадъци. Задължения и ред
за водене на отчетност по отпадъци. Годишни отчети.

Обедна почивка
Изисквания при транспортирането на отпадъци. Ред за изготвяне на
идентификационен документ за транспорт на опасни отпадъци. Практически
примери за попълване на идентификационен документ. Изисквания към
площадките, на които се извършва събиране и съхраняване отпадъци.

Кафе-пауза
Системи за разделно събиране на строителните отпадъци. Цели за материално
оползотворяване и цели за влагане на рециклирани строителни материали.
Изисквания към управлението на строителните отпадъци при строителството и
премахването на строежи. План за управление на строителните отпадъци,
транспортен дневник и отчет за изпълнение на плана за управление.
Изисквания при оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи.
Изисквания за пускането на пазара, употребата и влагането в строежи на
строителни продукти, получени от рециклирани строителни отпадъци.

Кафе-пауза
Дискусия по поставени от участниците въпроси, възникнали по време на
обучението или на професионалната им практика. Закриване на обучението.

Телефони: +359 2 465 24 66, +359 877 774 230
Адрес: гр. София, ж.к. Изток, бл. 46, вх. Б, ап. 18

Ел. поща: office@fortisfacility.com
Уебсайт: www.fortisfacility.com

Телефон: +359 888 956 901
Адрес: гр. София, ул. „Летоструй“ № 163 А

Ел. поща: office@ecosolutions.bg

