
                

На 22-23 август 2012 г. в Бор Сърбия ще се проведе Научна конференция 
"IMPROVEMENT OF THE INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT AT THE 
CROSS-BOARD REGION -POLLUTANTS FROM INDUSTRIAL WASTE IN A 
TRANSBOUNDARY ASPECT AND A LOGICAL FRAMEWORK FOR PROBLEM 
SOLVING"

Конференцията се провежда в рамките на Проект 2007CB161PO 006-2009-1-101 
„Създаване на база данни на индустриални замърсители в трансграничен аспект и 
логистична рамка за решаване на проблема“  ( CREATION OF A DATABASE OF 
POLLUTANTS FROM INDUSTRIAL WASTE IN A TRANSBOUNDARY ASPECT 
AND A LOGICAL FRAMEWORK FOR PROBLEM SOLVING) финансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия (EU, BULGARIA 
- SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME).

Партньори по този проект са:
• ИБЕИ-БАН - Лидер
• Mining and Metallurgy Institute Bor Serbia  MMI ( Copper Institute Bor)
• Асоциация „България в Европа” - Видин

Проектът  цели:
• Внедряване на институционално сътрудничество за предоставяне на 

информация на жителите на засегнатите територии  относно проблемите 
за индустриалните отпадъци 

• Създаване на институционална мрежа и сътрудничество в областта на 
опазване на околната среда чрез идентификация на проблемите (чрез 
събиране на данни за количеството и природата на индустриални 
замърсители и отпадъци) и възможности за решения 

• Предложение за управление на индустриални замърсители и отпадъци в 
трансграничната зона между Сърбия и България

• Провеждане на дейности за обмяна на добри практики в областта на 
образованието по опазване на околната среда, за прилагане на европейски 
и национални законодателни мерки, както и за повишаване на 
трансграничното сътрудничество

• Съвместни трансгранични информационни кампании отнасящи се до 
индустриалното  замърсяване и управление на промишлени отпадъци



Очакваните резултати от този проект  са:
• Идентифициране на проблемите в трансграничната зона около мини Бор
• Количествена и качествена оценка на замърсяването на територията
• Създаване на база данни на замърсителите
• Организиране на научни конференции за обсъждане на нови технологии за 

ремедиация на територии замърсени от промишленост
• Предлагане на подходяща технология за ремедиация на територията
• Препоръки за управление на промишлени отпадъци
• Създаване на консорциум за подготовка на проект за ремедиация на териториите

На Научната конференция. в Бор ще бъдат обсъдени нови технологии и най-
добри практики  за ремедиация на замърсени територии от минна и промишлена 
дейност.

The Project: “Creation of a database of pollutants from industrial waste in a transboundary aspect 
and a logical framework for problem solving“, number of project: 2007CB161PO 006-2009-1-101, 
funding by the EU, BULGARIA - SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME, Call for 
proposals No: 2007CB16IPO006 – 2009 – 1


