ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
„УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ”
Лектор:
инж. Радослав Тонев – консултант/проектант по ВиК и пречистване на водите
09:45 – 10:00

Регистрация на участниците и настаняване в залата.

10:00 – 10:15

Откриване. Представяне на лектора и участниците.

10:15 – 11:15

Законодателна рамка в областта на водите, използвани за питейно-битови
нужди. Кратко въведение, насочено към това какво означава твърдението, че
„водата е човешко право“. Европейско законодателство в областта на
питейните води – представяне на някои от основните членове на Директива
98/83, както и очакваните изменения в близките години. Национално
законодателство, свързано с качествата на питейната вода – Наредба 9,
Наредба 12 и други нормативни и планови документи в България. Роля и
отговорности на ключови институции в управлението на питейните води.

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 – 17:00

Кафе-пауза
Водоснабдителни системи и показатели за качество на водите, използвани за
питейно-битови нужди. Световни стандарти за качество на питейните води –
Световна Здравна Организация. Здравнозначими и индикаторни показатели на
водата Преглед на официални национални и европейски доклади за
качеството на водата, достигаща до потребителите в България. Как водата
достига до потребителите? – основни елементи на водоснабдителните системи.

Обедна почивка
Технологии за пречистване на питейни води. Кратък преглед на основни
технологични процеси – коагулация, избистряне, филтрация, дезинфекция,
йонообмен, мембранни технологии. Причини за влошаване на процесите на
пречистване на питейните води. Примери.

Кафе-пауза
Управление и мониторинг над качеството на водите, използвани за питейнобитови нужди. Принципи на подхода на множеството бариери. Програми за
мониторинг – пунктове и честота на пробовземане. Планове за оценка на
риска – принципи и примери.
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.

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

Ел. поща: office@ecosolutions.bg
Уебсайт: www.ecosolutions.bg

