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Цели 
• Разработване на иновативна информационна платформа, 

която ще обвързва индустриалните сектори или 
производителите на отпадъци (общините) на ниво район, страна 
и Балканския регион, за рециклиране чрез продажбата им като 
суровина на други индустриални сектори или предприятия;

• Значително намаляване на вноса на суровини, намаляване на 
промишлените отпадъци и депата, намаляване на емисиите на  
CO2, като при това се подпомага създаването на работни места, 
нови бизнес възможности и «зелен растеж»;
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Цели 
• Създаване на възможности за обмен на 

съпътстващи продукти и ресурси между 
предприятията;

• Създаване на мрежа между индустриалните 
сектори и организации от всички сектори на 
бизнеса с цел подобряване на устойчивостта 
и ефективността на ресурсите;
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Информационна система
• четири информационни платформи (по 

една за всяка страна, представена в 
консорциума)

• нови алгоритми за техническо и финансово 
свързване на търсенето и предлагането, 
включващо жизнеспособни бизнес модели;
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Информационна система
• система за промишлените сектори на 

Балканите, които произвеждат и използват 
твърди отпадъци

• Създаване на нови възможности за 
рециклиране, които да не са икономически 
жизнеспособни на местно равнище, но да 
са  печеливши в трансграничен аспект
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Дейности
• Идентифициране на източниците и възможните 

ползватели на отпадъци – направено анкетно 
проучване – попълнени 250 въпросници

• Идентифициране на национални и 
транснационални методи за повторна употреба 
(съответствие между търсенето и предлагането) 
– разработени доклади



S.W.A.N. 
Електронна платформа за 

повторна употреба на 
отпадъци

https://swan-bg.com/  -                         Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

Дейности
• Създаване на мрежа между заинтересованите 

страни в региона – министерства, общини, 
асоциации на бизнеса  

• Създаване на политики за прилагане на 
принципите на кръговата икономика и 
постигане на новите цели за управлението на 
отпадъците – май 2020
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Национална платформа
• В основата на информационната система
• Средство за идентифициране на възможните вериги на стойността, 

свързани с повторната употреба на отпадъците
• Съдържа информация за:
– Характеристики на предприятието – име и дейност
– Къде се намира
– Технически характеристики на отпадъците – вид, количество, качество 
– Икономически характеристики – разходи за събиране, подготовка, транспорт и 

съхранение и др. 
• Използва се един и същ алгоритъм във всичките национални платформи, 

за се осигури:
–  надеждно сравнение между различните вериги на стойността; и 
– развитие на потенциални транснационални вериги на стойност.
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Функционалности на платформата
• Осигурява подробно информация за източници на твърди 

отпадъци и потенциални ползватели в Балканския регион (Гърция, 
Албания, България и Кипър)

• Изпълнява двата алгоритъма SWAN, за да:
– Се определи технически осъществимите симбиотични схеми в района въз 

основа на повторна употреба на твърди отпадъци.
– Оценка на икономическата осъществимост на всички технически осъществими 

симбиотични схеми

• Предлага регионални, национални и транснационални бизнес 
модели.

• Представете списък на вече внедрените най-добри практики за 
индустриална симбиоза
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Технически дизайн – 3 нива
• Платформата SWAN ще използва 3-степенна 

архитектура 
– Ниво за представяне – Това е най-високото ниво 

на приложението. Той комуникира с други нива, 
като извежда резултати към ниво браузър / 
клиент и всички останали нива в мрежата.

– Ниво приложение – Приложението е достъпно от 
нивото на представяне и като самостоятелно 
ниво контролира функционалността на 
приложението, като извършва подробна 
обработка.

– Ниво данни – Състои се от сървъри, на които са 
инсталирани бази данни, където информацията 
се съхранява и извлича. Този слой поддържа 
данните неутрални и независими от 
приложенията или логическата обвръзка.
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Technical Design – 3 Tier Architecture

 Многостранен модел  
 Бърза, надеждна, безопасна обработка, съхранение и достъп
 Публикувани данни - видими данни (взаимосвързаност) на ниво 

приложение слой

Greec
e

Cyprus

Bulgaria

Albania
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Техническо решение – интернет приложение

• Предлаганото решение ще бъде уеб приложение, което изисква само 
достъп до мрежата и уеб браузър за достъп на крайния потребител.

• Чрез използването на уеб приложение може да се намали цената и 
сложността на всички ИТ функции, което улеснява внедряването, 
експлоатацията, управлението и мониторинга на приложенията и 
информационните ресурси.

• Седем различни потребителски групи (публични, регистрирани 
потребители, мениджъри в индустрията, други нива от индустрията, 
регионални власти и системни администратори) трябва да имат 
достъп доплатформата SWAN, всяка от които със своите специфични 
потребителски функционалности и разрешения.
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