Мрежа за устойчиво управление на твърдите отпадъци и промоция
на инструменти за интегрирани решения в Балканския регион

Вестник – Брой Νο1 (юни 2009)
Проект Balkwaste
BALKWASTE е LIFE – проект, свързан с
околната среда (LIFE 07 ENV/RO/000686),
който
цели
да
пропагандира
устойчивото управление на отпадъците
и развитието на инструменти за
интегрирани решения, свързани с
отпадъците
на
територията
на
Балканите.
Партньори по проекта са:
-

REPA – Регионална агенция за
опазване на околната среда, Бакау,
Румъния

-

Национален
технически
университет – Атина /у-ще за
химично инженерство/

-

TUC – Технически университет в
Крит, факултет по Електроника и
компютерна техника

-

Фирма
Гърция

-

НПО Клуб “Устойчиво развитие на
ГО” - България

EUROCONSULTANTS

-

Фирма EFCon - Гърция

-

SUROVINA ООД - Словения

S.A.

-

Целта на този проект е да популяризира Стратегията и
политиката за отпадъци на ЕС на територията на Балканите, като
използва България и Румъния в качеството на примери за
внедряване на интегрирано на управление на твърдите
отпадъци. Бенефициенти от 4 балкански страни /България,
Румъния, Гърция и Словения/ ще се сътрудничат за разработката
на инструмент за интегрирани решения в областта на
отпадъците, който ще включва съответните европейски политики
и ще може лесно да бъде внедрен на местно ниво.
Проектът продължава три години и основните му цели са:
 Подпомагане на новите страни-членки България и Румъния да
въведат политиките на ЕС за управление на отпадъците и защита на
околната среда
 Изграждане на мрежа за обмен на знания на Балканите
 Създаване на инфраструктура за мониторинг на ефикасността на
управлението на отпадъците и съпровождащата инфраструктура
 Предоставяне на ТП на
управлението на отпадъците

местните

органи,

отговарящи

за

 Демонстрация на иновативни инструменти за вземане на решения
 Подобряване на осведомеността относно аспектите на управление
на отпадъците
 Промоция на сътрудничеството между участниците в управлението
на отпадъците на Балканите
 Осигуряване на устойчивост на процедурата за мониторинг на
управлението на отпадъците и нейното бъдещо разширяване
 Добавка към официално установените мониторинг процедури на ЕС

www.balkwaste.eu

Мрежа за устойчиво управление на твърдите отпадъци и промоция на
инструменти за интегрирани решения в Балканския регион

Обосновка
Въвеждането на устойчиви практики за управление на твърдите отпадъци /УТО/ е важна стъпка към
опазването на околната среда и защитата на природните ресурси.Проектът цели да опише настоящото
състояние на практиките по УТО в Гърция, България, Румъния и Словения и да подпомогне обмена на
информация между тези страни. Дългосрочната цел на проекта е да създаде мрежа за информационен
обмен, която ще продължи да работи след приключването му и ще оценява напредъка в областта на
УТО црез използване на специфични индикатори.

Проектни задачи
Задачите по проекта са:
- анализ на текущото състояние и на
законовата рамка за УТО. Данните се
събират и анализират на регионално и
национално
ниво,
като
се
описват
съществуващите практики и съответните
разпоредби за УТО.
- избор на два целеви региона за
практически казуси в България и Румъния. В
избраните региони се оценява текущото
състояние
на
УТО
и
съответната
инфраструктура. Разработва се база данни
за общинските технологии за третиране на
отпадъците.
- проучване на спецификите за УТО
създаване на Ръководство за оценка
алтернативни сценарии. Разработка
критерии за оценка на технологиите
преработка.

и
на
на
за

- разработка на аналитичен инструмент за
оценка на алтернативните управленски опции за
УТО, който ще бъде разширяван с цел да може
да оценява алтернативни сценарии. След
изграждането му, този инструмент ще бъде
разпространяван сред публични и частни
заинтересовани субекти.
- идентификация на морфологичните съставки
на твърдите отпадъци в целевите региони. На
базата
на
морфологичния
анализ
и
информацията от предходните дейности ще
бъде създаден софтуерен модел, който ще се
внедри в избраните региони. Ще бъдат проучени
и
всички
потенциални
възможности
за
финансиране на избрания план за действие.
- ще бъде създадена база данни с всички
заинтересовани субекти в процеса на УТО. Понататък ще бъде създадена мониторингова
платформа за оценка на дейностите по
управление на отпадъците в Балканските
страни.

Напредък на проекта
За

първите 6 месеца на проекта беше

извършено следното:

Анализ на законовата рамка за УТО

Тази дейност включи детайлно описание на
Публичност

Беше създаден

официален сайт на проекта,

който е достъпен на английски и румънски
(www.balkwaste.eu).

националната законова рамка по отношение
на УТО. Беше проучено транспонирането на
Европейските директиви в националните
законодателства на страните-участнички в
проекта. Бяха изследвани бъдещите стъпки
за внедряване на Европейските политики по
отношение на отпадъците в Балканските
страни.

Стартова среща

Тя

се състоя през януари 2009 г.

в Бакау, Румъния.На нея бяха
планирани проектните дейности

Анализ на съществуващите
практики по УТО

В

рамките на тази дейност бяха описани

съществуващите практики по УТО в четирите
страни-партньори и бяха оценени тенденциите
в тази област. Оценката беше направена на
регионално и национално ниво.

Определяне на районите за
изследване на практически казуси

На

базата на резултатите от всички тези

дейности и имайки предвид националните и
регионални стратегии за УТО, проектният
екип избра два целеви района в България и
Румъния с цел “изследване на практически
казуси”, където ще бъде внедрен софтуерния
инструмент.

Бъдещи дейности

Планът за действие до октомври 2009 г. включва:

Оценка на инфраструктурата за УТО

Тази дейност включва събиране, обработка и
оценка в детайли на текущото състояние на
УТО в двата целеви района в България и
Румъния. Ще бъде направен и анализ на
съответната инфраструктура.

Втора среща по проекта

Разработка на база данни за
технологиите за третиране на твърди
отпадъци

Имайки предвид, че България и Румъния като
нови членки на ЕС трябва да се съобразят с
Европейското законодателство и политики по
отношение на УТО, всички налични технологии
за преработка ще бъдат изследвани с цел да се
включат като част от интегрирания подход за
устойчиво управление на отпадъците на
Балканите.

Тя ще се състои през август 2009 г. в Гърция
с цел да бъзе оценен напредъка по проекта и
да се планират по-нататъшните дейности.

За повече информация моля посетете проектния сайт
www.balkwaste.eu

