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

Вестник – Брой Ν 3 (Юни 2010)
Balkwaste Project
BALKWASTE е LIFE – проект, свързан с
околната среда (LIFE 07 ENV/RO/000686),
който цели да пропагандира
устойчивото
с ой
о о управление
ра е е на
ао
отпадъците
а
е
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 EUROCONSULTANTS S.A. Гърция
- НПО Клуб “Устойчиво развитие на
ГО” - България
- Фирма EFCon - Гърция
- SUROVINA ООД - Словения

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.
Описаните по-долу материали са достъпни на проектния
сайт:
+ Оценка на състоянието на управлението на отпадъците (УО) на
балканите (Румъния, Гърция, Словения и България)
+ Анализ на законовата рамка за УО в балканските страни
+ Доклади за избор на целеви региони в България и Румъния
+ Доклади от България и Румъния за оценка на инфраструктурата
за УО
+ Доклад за наличните технологии на третиране на отпадъците
+ База данни
отпадъците

за

наличните

технологии

на

третиране

на

+ Проучване относно разработка на индикатори
+ Директория на заинтересованите страни
+ Mониторингова платформа
+ Докладза проектиране и внедряване на интегрирано управление
на отпадъците
+ Ръководство за развитие
управление на отпадъците

на

алтернативни

сценарии

+ Доклад за критериите за оценка на алтернативните технологии

www.balkwaste.eu

за
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Обосновка
Плановете за управление на отпадъците /УО/ трябва да бъдат разработени съгласно специфичните нужди на
регионите, където те ще се прилагат. Обачеиманякои общи елементи,които независят от региона, като
напримерхарактеристиките на технологиите за третирането на оптадъците, които следвада бъдат интегрирани в
плановете. Компетентните органи трябва даопределят как тези технологии могат да бъдат комбинирани в
технически и икономически изгоден вариант приспазването на законовата рамка.
рамка Освентовате трябва да трябва
да ги проучат като самостоятелни единици, за да изчислят тяхното въздействие върху околната среда,
плюсовеиминуси. Презпървата половина на 2010г. Партньорите по проекта анализираха гореспоменатите
параметри и определиха рамка за изграждане насофтуерен продукт като инструмент за вземане на решения,
който ще подпомогне компетентните органи в тяхната разработка на устойчивистратегии за УО.

Последни новини

През май 2010г. Бяха събрани втора серия проби
от твърдите отпадъци в целевите общини в
Румъния
и
България
с
цел
да
сеопределитехниясъстав и други характеристики.
Първото събиране напробибеше направено през
есента на 2009 г.

Балканската мрежа за УО е лансирана през
март 2010г. и съдържа мониторингова
платформа и директорияна засегнатите страни
– списък на участниците в УО от странитеучастнички.

Проектът беше представенна Orbit 2010
Конференцията “Органични ресурси във въглеродна
икономика”. Можете да намерите доклада
ипрезентацията на адрес:
http://www.balkwaste.eu/publications.html

Напредък на проекта

За последните 6 месеца на проекта
беше извършено :

Директория на заинтересованите
страни

Публичност

Заинтересованите страни бяха описани

Официалният

от всеки партньор,формирайки по този
начин Балканскамрежа за УО.
Списъкътможе да бъде намерен на
следния адрес:
http://www.wastedb.eu/platform/index.php?
option=com
opt
o co _cckforms&view=ckforms&id=1&I
o s& e c o s& d &
temid=60

сайт на проекта регулярно се

актуализира с публикации на информация
относно напредъка на проекта и всички
текущи дейности.
www.balkwaste.eu

Трета среща по проекта

През

юни 2010 се проведе третата среща

на партньорите в Марибор, Словения, на
която бяха дискутирани напредъка на
проекта и планирани бъдещите дейности.

Развитие на устойчивото планиране
на УО

Tази дейност беше основната подготвителна
стъпка преди разработката на софтуера. Бяха
идентифицирани спецификациите за устойчиво
УО и методологиите за разработка на
съответните сценарии за интегрирано
управление. В допълнение бяха оценени
качествено техническите, икономическите,
екологичните и социалните критерии при
избора на комерсиални технологии за
третиране на отпадъците. Резултатите ще
бъдат интегрирани в софтуерния инструмент.

Мониторингова платформа

В

рамките на тази дейност беше създадена

мониторингова платформа за дейностите по УО
на
Балканите,включваща
различни
индикатори. Тя може да бъде свалена от
адрес: http://www.wastedb.eu/platform/

Бъдещи дейности

Планът за действие на проекта до декември 2010 предвижда следните дейности:

Разработка на аналитичен
инструмент за оценка на
алтернативните управленски опции

Tази

дейност

ще

развие

аналитичен

инструмент, който ще интегрира елементи на
околната среда в осчетоводяването на
материалния поток и ще даде информация за
влиянието
на
съответната
технология.
Инструментът
ще
предоставя
визуална
информация относно икономията на енергия,
отпадъчните продукти от третирането, цените
и инфраструктурните опции.

Морфологичен
анализнаотпадъците

Tази

дейност щ
д
ще представи
р д
доклад
д
д от

морфологичния анализ на събраните проби в
България и Румъния, който ще бъде
направен от SUROVINA.

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

