BMTVİ layihəsinin mütəxəssisləri İsveçə səfər etmişlər

İsveçin SWECO beynəlxalq ekoloji məsələhətçi şirkəti tərəfindən Dünya Bankı tərəfindən
maliyyələşdirilən Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi Layihəsinin Layihə İdarəetmə
Qrupunun üzvləri üçün avqustun 27-dən sentyabrın 3-dək İsveçdə məişət tullantılarının
idarəçiliyinə dair 1 həftəlik təlim keçirilmişdir.

Təlimin məqdəsi məişət tullantılarının idarə olunması üçün ekoloji, sosial və iqtisadi cəhətdən
davamlı qurumun yaradılması, idarəolunması və inkişafına dair geniş biliklərin təmin edilməsidir.
Digər vacib məqsəd iştirakçıların İsveç təcrübəsi və texnologiyadan uğurla istifadə olunması
üçün zəruri biliklərə yiyələnməsi və bunun Azərbaycanda yerli mühitdə mümkün qədər geniş
tətbiqinə çalışması idi.

Təlimdə BMTVİ layihəsinin direktor müavini Vüsal Nəsirli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin müdir müavini Hidayət Abdullayev, tullantıların idarəçiliyi üzrə
mütəxəssis Mehdi Salamzadə və ətraf mühit üzrə mütəxəssis Faiq Sadıqov iştirak etmişlər.

Mühazirəçilər bərk məişət tullantılarının idarəçiliyinə dair formal təlim proqramlarının və tədris
səfərlərinin planlaşdırılması, təşkili və həyata keçirilməsi icrası üzrə geniş təcrübəyə malikdirlər.
Tove Ireblad, Anders Ridergren və Ingrid Hastaddan ibarət Təlim Heyəti tərəfindən aparılmış
mühazirələr məişət tullantılarının idarəolunmasının idarəetmə, maliyyə, iqtisadi, texnoloji,
hüquqi, analitik, təşkilati və kommunikasiya sahələrini əhatə etmişdir.

Təlimin mövzuları aşağıdakılardır:
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• Planlaşdırma, İsveçdə bərk məişət tullantılarının idarəçiliyinə dair ümumi məlumat
• Təşkilatı məsələlər, Qanunvericilik, İqtisadiyyat, xərclərin ödənilməsi və haqlar
• Bərk məişət tullantılarının idarəçiliyi sahəsində ekoloji tədqiqat, ekoloji tariflər, icazələr, riskin
qiymətləndirilməsi, peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik sistemi və istismara nəzarət
daxil olmaqla Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM) məsələləri
• Toplanma və daşınma, çeşidləyici qurğular, təkrar emal, kompostlaşdırma və poliqonların
bərpası (yeni poliqonlar, ötürücü məntəqələrin layihələndirilməsi, təkmilləşdirilməsi, bağlanması
və təmizləmə fəaliyyəti)

Təlim proqramı mühazirə və aşağıdakı səfərlərdən ibarət idi:

• İsveç Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinə səfər. Bu səfər İsveçdə tullantıların idarəçiliyində
milli, regional və yerli səviyyədə maraqlı tərəflərin cavabdehliyindən fayda əldə etmək üçün rol
və vəzifələrin necə bölünməsinə nümunə olmuşdur.
• Hagby və Salmunge tullantıların çeşidlənməsi mərkəzinə səfərlər; bu səfər ev və mənzillərdə
mənbədə çeşidlənməsi sistemi, qablaşdırılmış tullantılarının toplanması, məişət tullantıları ilə
əlaqədar təkrar emal təşəbbüsləri, yaşıl və təhlükəli tullantılar, tibbi tullantılar və deposit
sistemini əyani olaraq göstərdi.
• Hagby, Högbytorp and Salmunge poliqonlarına səfərlər.
• Norrtalje bələdiyyəsinin Tullantıların İdarəçiliyi Departamentinə səfər. Görüş zamanı
bələdiyyədə tullantıların idarəçiliyinin təşkili, xüsusən də məişət tullantılarının toplanması
zamanı ətraf mühitə zərər verilməməsi barədə məlumat verilmişdir.
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