
 
СТОПАНСКА КАМАРА СТАРА ЗАГОРА 

 
 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

 

Наименование на проекта: “БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА 

НА ОТПАДЪЦИТЕ”, (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА 

ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „БАЛКАНИ- СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 20014-

2020 Г.”  

Изпълнител: Проектът в България се изпълнява от Българска стопанска камара – 

съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BMP1/2.2/2637/2017 по 

програма за транснационално сътрудничество “Балкани – Средиземно море” 2014-

2020, финансирана от европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана 

от националните бюджети на участващите страни.  

Срок на изпълнение: 14.09.2019 г. 

Партньори: 

• Асоциация на общините в регион Атика 

• Министерство на околната среда, енергетиката и изменението на климата – 

Гърция 

• Егейски университет 

• Министерство на околната среда, горите и водите – Албания 

• Асоциация за защита и социално-екологична развитие - Албания 

• Българска сторанска камара – съюз на бългалския бизнес 

• Кипърски технологичен университет 

 

Обща цел на проекта: Опазване на околната среда и насърчаване на 

ефективното използване на ресурсите 

Специфични цели: 

Основна цел на проекта е разработване на информационна система за повторна 

употреба на отпадъците с цел: а) да се идентифицират източниците на твърди 

отпадъци и потенциалните ползватели на отпадъчни потоци; б) да предложат 

национални и транснационални пътища за повторна употреба на отпадъците чрез 

постигане на съответствие между търсене и предлагане; в) да създаде мрежа за 

сътрудничество между заинтересованите страни в региона с подкрепа на ключови 

партньори по проекта: две министерства на околната среда (Гърция, Албания), 

национална асоциация на бизнеса (България) и най-голямата обществена агенция 

за управление на отпадъците в Гърция; г) насърчаване на съответните политики, 

които са в съответствие с амбициите на ЕС за повторно използване на отпадъците 

(например Директива 2008/98 / ЕО) 
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Основни дейности по проекта: 

1. Разработване на електронна екосистема на четири информационни 

платформи, на които ще се основава разработването на вериги за повторна 

употреба на отпадъците, обучение на екипите на бенефициентите по проекта за 

използване на платформите.  

2. Разработване на балканска карта на отпадъците - уникално табло за 

управление на потоците отпадъци и заинтересовани страни в региона. 

3. Разработване на алгоритми, които посредством  обработка на картата да 

предлагат различни опции за вериги за повторна употреба на отпадъците и 

свързани бизнес модели. 

4. Интегриране на резултатите за създаване на устойчива и жизнеспособна 

инфраструктура след приключване на проекта. 

 

Целеви групи, обхванати в проекта:  

• Фирми; 

• Местни власти; 

• Политици. 

Очакван ефект върху целевите групи: 

• реализиране на печалба чрез намаляване разходите за закупуване на суровини, 

създаване на поток от приходи чрез създаване стойност на отпадъците; 

• създаване на нови работни места и нови бизнес възможности чрез насърчаване на 

зеления растеж; 

• разработване на нови политики за използване и повторна употреба на 

отпадъци; 

• подобрени услуги за управление на отпадъците. 


