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ПРОБЛЕМИ

Балканите включват страни-членки на Европейския съюз като 

Гърция, Словения, Румъния и България и трети страни като 

Албания, Македония, Сърбия и др. Управлението на отпадъците 

в региона е доминирано от общи социални и географски 

характеристики и в сравнение със страните от Централна 

и Западна Европа е на доста по-ниско ниво. Необходимо е 

да се въведат устойчиви практики, тъй като обществата на 

балканските страни генерират все повече отпадъци, което 

противоречи на политиката на ЕС за ограничаване количествата 

на отпадъците и рециклирането им. 

Използва се предимно депониране на сметища, като 

третирането е ограничено. Липсва информация и експертиза 

относно управлението на отпадъците. В страните, които не са 

членки на ЕС, не се спазват европейските изисквания и това 

като цяло утежнява обстановката с отпадъците в региона. 

Затова въвеждането на практики за устойчиво управление 

на отпадъците ще има позитивен ефект не само в страните-

партньорки по проекта, но и на целия Балкански полуостров.
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РАБОТИТЕ  ЛИ В ОБЛАСТТА  
НА ОТПАДЪЦИТЕ?

Заинтересованите страни бяха описани от всеки партньор, 

формирайки по този начин Балканска мрежа за управление на 

отпадъците. Ако желаете да бъдете включени, моля попълнете 

регистрационната форма на адрес: 

www.wastedb.eu/platform/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=51&Itemid=59

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Всички резултати от проекта могат дабъдат намерени на сайта:
www.balkwaste.eu

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ?

Ако желаете да се запознаете със ситуацията относно 

управлението на твърдите отпадъци на Балканите, сайтът на 

BALKWASTE ще ви предостави изчерпателна информация. 

Очакваме вашите мнения, допълнения и забележки. 
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

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 си 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.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Анализ на настоящата ситуация и на законовата 
рамка по отношениена твърдите отпадъци. Бяха събрани 
и анализирани данни на национално и ниво и оценени 
практиките за управление на отпадъците. Бяха избрани два 
целеви региона в България (Разлог) и Румъния (Североизточен 
район). Бяха оценени инфраструктурата и състоянието на 
управление на отпадъците в тях. Беше разработена база данни за 
общинските технологии за третиране на отпадъци, намираща се 
на: www.wastedb.eu
2. Оценка на спецификациите за устойчиво управление 
на отпадъците и разработка на ръководство за оценка 
на алтернативните сценарии.
3. Разработка на критерии за оценка на технологиите за 
третиране.
4. Разработка на аналитичен инструмент за оценка на 
алтернативните опции за управление на отпадъците.
Инструментът ще бъде разширен, за да може да оценява 
алтернативни сценарии. Той ще бъде разпространяван 
безвъзмездно на всички заинтересовани страни – общини, 
фирми и др.
5. Определяне на състава на твърдите битови отпадъци 
в целевите региони. На базата на морфологичния анализ ще 
бъде създаден и внедрен софтуерен модел за третиране на 
отпадъците.
6. Създаване на база данни на всички заинтересовани 
страни в Балканския регион. Беше създадена платформа за 
мониторинг на оценката на управлението на твърдите отпадъци, 
която е достъпна на адрес: www.wastedb.eu/platform


