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Уважаеми колеги, 

Поради големият интерес и удовлетвореност на участниците в обучението проведено на 
11-12 май 2017 год. Центърът за професионално обучение „Център за развитие на 
екологичната инфраструктура – ЦХЛ“ има удоволствието да Ви покани отново за участие 
в обучение: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  
НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ 

Обучението, което Ви предлагаме осигурява цялостни и практически насочени знания за 
лицата, отговарящи за безопасното управление на отпадъците в предприятия, при чиито 
дейност се образуват производствени и опасни отпадъци, както и за притежателите на 
такива отпадъци. 
Участието в обучението осигурява изпълнение на изискването на чл.8, ал.2, т.8 от Закона 
за управление на отпадъците за задължително периодично обучение.  

За проведеното обучение се издава Сертификат. 

Ние сме осигурили лектори, които са специалисти с опит от работата си в 
Министерството на околната среда и водите, в големи индустриални предприятия и в 
„БалБок Инженеринг“ АД. 

Вярваме и не се съмняваме, че ще бъде полезно и интересно за Вас! 

Очакваме Ви! 

Дата на провеждане: 19-20 юни 2017 година. 
Краен срок за заявяване на участие – 14 юни 2017 год. 
 
С уважение, 
 
Росица Жекова 
Директор на ЦРЕИ - ЦХЛ 
 
Приложение: 

1. Покана за участие 
2. Заявка за участие 
3. Лиценз на ЦПО „Център за развитие на екологичната инфраструктура – ЦХЛ“ 
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Уважаеми колеги и партньори, 

Център за професионално обучение „Център за развитие на екологичната инфраструктура – 
ЦХЛ“ има удоволствието да обяви предстоящо обучение на тема: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ 

Цел и предназначение:  
Обучението осигурява цялостни и практически насочени знания на лицата, отговарящи за 
безопасното управление на отпадъците в предприятията, при чиято дейност се образуват 
производствени и опасни отпадъци, както и за притежателите на такива отпадъци. 
Участието в обучението осигурява изпълнение на изискването на чл.8, ал.2, т.8 от Закона за 
управление на отпадъците за задължително периодично обучение. 

Учебно съдържание: 
Учебното съдържание е структурирано в пет модула: 

1. Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му – основни разпоредби. Задължения на притежателите на отпадъци.  

2. Предварително съхраняване на производствени и опасни отпадъци – изисквания и 
актуални разпоредби. 

3. Подготовка за предаване и транспортиране на опасни отпадъци. Осигуряване на 
безопасен транспорт на опасни отпадъци. 

4. Изисквания към избор на доставчик за събиране, транспортиране и третиране на 
отпадъците (разрешителни документи, дейности с отпадъците). ISO 9001 и ISO 14001. 

5. Решаване на практически казуси. Този модул дава възможност на участниците да 
задават въпроси от работата си, както и да споделят добри практики.  
Лекторите са дългогодишни специалисти, с опит от работата си в Министерството на 
околната среда и водите, в големи индустриални предприятия и в „БалБок Инженеринг“ АД. 

Дати на провеждане: 19 - 20 юни 2017 година  
Краен срок за заявяване на участие – 14 юни 2017 г. 

Място на провеждане:  
Център за развитие на екологичната инфраструктура – ЦХЛ 
Стара Загора, Новозагорско шосе №1  

Цена и плащане: 
За участие в обучението се заплащат 350 лева на участник, като в сумата са включени такса 
за обучението, една нощувка в хотел (единична стая със закуска), кафе – паузи, материали, 
трансфер от хотела до ЦРЕИ-ЦХЛ и Сертификат за обучението.  
При двама участника, настанени в двойна стая – 5% отстъпка от общата цена. Без включена 
нощувка цената е 295 лв на участник. Върху цената не се начислява ДДС. 
Плащанията се извършват до 15 юни 2017 г. - авансово по банков път срещу проформа 
фактура. За преведените суми се издава фактура.  

За контакти: 
Телефон 042 656488, e-mail:  center_chl@balbok.com  
Лице за контакт: Росица Жекова  - мобилен телефон 0876 729 894 
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ 
„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  

НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ“ 

19-20 юни 2017 год., Стара Загора 

 

Данни за участника в обучението: 

ТРИ ИМЕНА   

ДЛЪЖНОСТ  

ТЕЛЕФОН  

E-MAIL  
 
 
Данни за издаване на фактура: 

ОРГАНИЗАЦИЯ   

АДРЕС  

ЕИК   

М.О.Л.  
 
 
Попълнената форма се изпраща на е-поща center_chl@balbok.com или  
на факс 042 65 64 88 в срок до 14 юни 2017 г. 
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