ИАОС

МОСВ

Проект „Обмяна на опит за създаване на система за осигуряване на качеството и организация
за осигуряване на качеството на компоста в България“

ПРОГРАМА
2 ноември 2016 г.: Разработване на система за осигуряване на
качеството (СОК) и организация за осигуряване на качеството (ООК)
Модератори: Александър Иванов (МОСВ) и Цветанка Костадинова (ТК Инженеринг)
Програма на семинара - 2 ноември 2016 г., София, България
Тема

Час

Лектор/експерт

Регистрация

09:00 - 09:30 ч. МОСВ/ИАОС/BiPRO/ТК Инженеринг

Откриване на семинара

09:30 - 09:40 ч. МОСВ/ИАОС

Въведение в проекта, представяне на
дневния ред

09:40 - 10:00 ч. Г-жа Долхофер (BiPRO)

Общ преглед на съответните изисквания на ЕС и състоянието в България
Рамка на политиките за биоотпадъците и
компоста

10:00 -10:30 ч.

Г-жа Цетл (BiPRO)

Правна рамка на германската наредба за
биоотпадъците

10:30 -11:30 ч.

Г-н Херман (UBA)

Съществуващо състояние, успехи и бъдещи
предизвикателства при прилагането на
законодателството за биоотпадъците в
България

11:30 -11:50 ч.

Г-н Иванов (МОСВ)

Дискусия

11:50 -12:00 ч.

Всички участници

Обяд

12:00-13:00 ч.

Всички участници

Опитът от създаването на организация за осигуряване на качеството в Германия
Основни принципи и дейности, използвани
в процеса на създаване и регистрация на
ООК в Германия

13:00 - 13:35 ч. Г-н Хомел (Awiplan)

Подходи, прилагани при определянето на
структурата на ООК, и разпределение на
отговорностите между служителите

13:25 - 14:10 ч. Г-н Хомел (Awiplan)

Дискусия

14:10 - 14:20 ч. Всички участници

Почивка

14:20 -14:30 ч.

Всички участници

1
Бележка: Настоящият семинар е част от проект, финансиран от Програмата за предоставяне на консултантска помощ
в сферата на защитата на околната среда на Федералното министерство по околна среда на Германия за страните от
Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и други страни, съседни на Европейския съюз. Проектът се
осъществява под надзора на Агенцията по околна среда на Германия. Отговорността за съдържанието на настоящия
документ е на авторите.

ИАОС

МОСВ

Програма на семинара - 2 ноември 2016 г., София, България
Договорни отношения с акредитирани
лаборатории и други институции

14:30 - 14:45 ч.

Г-н Лаустерер (BGK)

Механизми за определяне на членските
такси, дължими на ООК от операторите на
инсталации за компостиране

14:45 - 15:00 ч.

Г-н Лаустерер (BGK)

Дискусия

15:00-15:20 ч.

Всички участници

Почивка

15:20-15:30 ч.

Всички участници

Пробовземане и анализ - осигуряване на качеството на продукта
Техники и опит при вземането на проби и
анализ на компост в България –
съществуващо състояние

15:30 - 16:00 ч.

Г-жа Пискова (Лаборатория за
изпитване на твърди биогорива,
компост и биоразградими
отпадъци)

Вземане на проби от компост и
ферментационен продукт

16:00-17:00 ч.

Г-жа Марчинижин (INFU GmbH,
PLANCO-TEC)

Обща дискусия и коментарии

17:00 -17:30 ч.

Всички участници

Край на семинарния ден

2
Бележка: Настоящият семинар е част от проект, финансиран от Програмата за предоставяне на консултантска помощ
в сферата на защитата на околната среда на Федералното министерство по околна среда на Германия за страните от
Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и други страни, съседни на Европейския съюз. Проектът се
осъществява под надзора на Агенцията по околна среда на Германия. Отговорността за съдържанието на настоящия
документ е на авторите.

ИАОС

МОСВ

3 ноември 2016 г.: Осигуряване на качество и контрол на пробите
Модератори: Александър Иванов (МОСВ) и Цветанка Костадинова (ТК Инженеринг)
Програма на семинара - 3 ноември 2016 г., София, България
Тема

Час

Лектор/експерт

Приветствие, представяне на дневния ред

08:30 - 08:40 ч. Г-жа Долхофер (BiPRO)

Пробовземане и анализ - осигуряване на качеството на продукта
Анализ на качеството на компоста

08:40 - 09:40 ч. Г-жа Марчинижин (INFU GmbH,
PLANCO-TEC)

Хигиена на продукта и процеса

09:40 -10:10 ч. Г-жа Марчинижин (INFU GmbH,
PLANCO-TEC)

Групови дискусии

10:10-10:50 ч.

Всички участници

Почивка

10:50-11:00 ч.

Всички участници

Външен и вътрешен контрол на качеството
Процедура по приемане и изисквания към
лабораториите

11:00 - 11:30 ч. Г-жа Марчинижин (INFU GmbH,
PLANCO-TEC)

Процедура по приемане и изисквания към
пробовземащите

11:30 - 12:00 ч. Г-жа Марчинижин (INFU GmbH,
PLANCO-TEC)

Дискусия

12:10-12:00 ч.

Обяд

12:10 - 13:10 ч. Всички участници

Извършване на контролни измервания от
оператора по време на работата на
инсталацията

13:10 - 13:50 ч. Г-жа Марчинижин (INFU GmbH,
PLANCO-TEC)

Критерии към качеството и изпитванията

13:50 - 14:30 ч. Г-жа Марчинижин (INFU GmbH,
PLANCO-TEC)

Дискусия

14:30 - 14:50 ч. Всички участници

Почивка

14:50 - 15:00 ч. Всички участници

Всички участници

Коментарии, подходящи възможности за България и заключения
Коментарии по рамковите условия за
българска Система за осигуряване на
качеството (СОК)

15:00 - 15:20 ч. Г-жа Долхофер (BiPRO) + всички
участници

Извеждане на възможности, подходящи за
България - групови дискусии

15:20 - 15:50 ч. Всички участници

Извеждане на възможности, подходящи за
България - резултати

15:50 - 16:20 ч. Всички участници

3
Бележка: Настоящият семинар е част от проект, финансиран от Програмата за предоставяне на консултантска помощ
в сферата на защитата на околната среда на Федералното министерство по околна среда на Германия за страните от
Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и други страни, съседни на Европейския съюз. Проектът се
осъществява под надзора на Агенцията по околна среда на Германия. Отговорността за съдържанието на настоящия
документ е на авторите.

ИАОС

МОСВ

Програма на семинара - 3 ноември 2016 г., София, България
Тема

Час

Лектор/експерт

Заключителна дискусия и изводи

16:20 - 17:00 ч. Г-жа Долхофер (BiPRO) + всички
участници

Край на семинара

4
Бележка: Настоящият семинар е част от проект, финансиран от Програмата за предоставяне на консултантска помощ
в сферата на защитата на околната среда на Федералното министерство по околна среда на Германия за страните от
Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия и други страни, съседни на Европейския съюз. Проектът се
осъществява под надзора на Агенцията по околна среда на Германия. Отговорността за съдържанието на настоящия
документ е на авторите.

