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 П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 

„ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” 

 

Лектори: 
Веселин Панайотов – Консултант по околна среда  
инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда  
инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда  

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 по отношение воденето на отчетност по отпадъци. Условия и ред 
за класификация на отпадъците. Пример за попълване на работен лист. 

11:15 – 11:30 Кафе-пауза 

11:30 – 12:45 

Задължения и ред за водене на отчетност по отпадъци. Образци на отчетни 

книги, идентификационен документ и годишни отчети. Ред за изготвяне на 
идентификационен документ за транспорт на опасни отпадъци, попълване на 

отчетни книги и годишни отчети.  

12:45 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 14:45 
Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Изглед и раздели в 
НИСО. Работа с публичните регистри. Извършване на регистрация и промени в 

регистрацията. Създаване и редактиране на профили в НИСО.  

14:45 – 15:00 Кафе-пауза 

15:00 – 16:30 
Ред за водене на отчетност в НИСО. Примери за подаване на работни листа, 
попълване на отчетни книги и годишни отчети в НИСО. Ред и примери за 

попълване и подаване на заявления чрез НИСО. 

16:30 – 17:00 
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 гледна точка на 

промени в законодателната уредба. 


