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Azərbaycanın Cənub Bölgələrində Müasir Regional Müəssisələrdə 
Tullantılartın İdarə edilməsi üzrə Aİ-nin Ekspertizası  

 
“Azərbaycanın Cənub Regionunda Region üzrə Tullantıların İdarə edilməsi ilə bağlı İlkin Texniki-
iqtisadi Əsaslandırma” layihəsinin başlanması / İlkin yığıncaq 12 mart 2015-ci il tarixində Bakıda baş 
tutacaqdır.  
 
2012-ci ildə Lənkəran şəhəri üzrə “15 illik Tullantı Strategiyası”nın hazırlanmasının maliyyələşdirilməsindən 
sonra Avropa İttifaqı Lənkəran İqtisadi Regionunun təqribən 900.000 sakini üçün yeni layihənin dəstəklənməsi 
ilə bu təşəbbüsü səylə davam etdirir. Region ölkənin 6 cənub rayonundan ibarətdir: Lənkəran, Astara, Lerik, 
Cəlilabad, Masallı və Yardımlı.  
Regionda iqtisadi inkişaf və əhali artımı yerli tullantıların hər il daha çox artmasına gətirib çıxarır. Adıgedən 6 
rayonda tullantıların toplanması və daşınması üzrə hazırkı sistemlər qənaətbəxş deyildir və tələb olunan ekoloji 
standartlara cavab vermir. Beləliklə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Azərbaycanın Cənub Regionlarında 
tullantıların toplanması və daşınması üzrə müvafiq sistemləri, emalı və təkrar istifadəsi müəssisələri və ekoloji 
cəhətdən müvafiq poliqonlarla vahid regional bərk tullantı sistemini yaratmaq imkanı və üstünlüklərinin 
öyrənilməsi üçün İlkin texniki-iqtisadi əsaslandırma və Regional İnvestisiya Planının işlənib hazırlanması 
qərarına gəlmişdir. Daha öncə qeyd edilən məqsədlə yanaşı, bu araşdırmanın digər məqsədi Bərk Tullantıların 
İdarə edilməsi ilə bağlı Milli Strategiyanın işlənib hazırlanması üçün Azərbaycan Hökumətinin texniki 
resurslarla təmin edilməsidir.    
Daha öncə qeyd edilən qərarın nəticəsi olaraq, 12 mart 2015-ci il tarixində “Azərbaycanın Cənub Regionunda 
Tullantıların İdarə edilməsi ilə bağlı İlkin Texniki-iqtisadi Əsaslandırma” layihəsi rəsmi olaraq həyata 
keçirilməyə başlanmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, ilkin yığıncaq İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin, Aİ 
Nümayəndə Heyətinin və  Layihənin həyata keçirilməsi üzrə Konsultantın nümayəndələri arasında təşkil 
edilmişdir. Layihə tullantıların idarə edilməsi üzrə konsultasiya xidmətləri sahəsində ixtisaslaşmış üç özəl 
şirkətin konsorsiumu tərəfindən həyata keçirilir: Yunanıstanın EPTA və ENVIROPLAN şirkətləri ilə birlikdə 
konsorsium rəhbəri olaraq Almaniyanın ICP şirkəti. Bu ilk yığıncaq ərzində layihə tərəfdaşları bu təşəbbüslə 
bağlı gözləntilərini ifadə etdilər, işin icrası ilə bağlı qərarlar qəbul etdilər və layihə üzrə əlaqələndirmə və 
informasiya orqanı olan Əlaqələndirmə Qrupunu yaratdılar.  
“Azərbaycanın Cənub Regionunda Tullantıların İdarə edilməsi ilə bağlı İlkin Texniki-iqtisadi Əsaslandırma” 
Avropa Komissiyasının Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti proqramı (AQTA) tərəfindən maliyyələşdirilmiş 
on bir aylıq layihədir.   
 


