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Управлението на опасните вещества –
трансгранична цел в Дунавския регион

Обхват на
Danube
Hazard m3c

ОТ ИЗТОЧНИКА ДО УПРАВЛЕНИЕТО

Замърсяването на потоци, реки, езера и океани с
опасни вещества създава риск за здравето на хората и
дивата природа. Много от химичните вещества могат
да бъдат намерени навсякъде в околната среда, те са
токсични и с дълготраен ефект на действие.
Водната Рамкова Директива на ЕС разглежда
замърсяването с опасни вещества като основен
проблем за качеството на водата, който трябва да
намери решение. Това се отнася и за басейна на р.
Дунав – реката, която минава през най-много държави
в света с разнообразна природна среда.
Danube Hazard m3c стартира през юли 2020 г. За две
години и половина 11 партньора и 12 асоциирани
партньора от 14 държави в басейна на р. Дунав ще
положат усилия за повишаване на нивото на
управление на опасните вещества.

Информацията относно специфичните източници, проследяването на пътя и тяхната значимост за
замърсяването са предпоставка за добро управление
Обща концентрация на 280 органични вещества (mg/l) и разпределение по химични групи
на изход избрани ПСОВ в дунавския басейн

Проектът значително ще подобри базовите познания
за замърсяването на водата чрез повишаване на
капацитета за измерване, моделиране и управление на
емисиите и чрез разработване на препоръки за
трансгранично управление на опасните вещества,
отчитайки специфичните местни нужди.
Резултатите от проекта ще имат ключов принос към
следващите планове за управление на басейна на р.
Дунав, които ще бъдат разработени от
Международната комисия за опазване на река Дунав в
сътрудничество с останалите държави от региона.
Резултатите от проекта ще укрепят техническия и
управленския капацитет на национално ниво и ще
бъдат разпространени и споделени с експерти и
заинтересовани страни.

Проект

DANUBE HAZARD m³c

Период

01/07/2020 – 31/12/2022

Уебсайт

www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubehazard-m3c

Заустването на отпадъчни води е основен източник на замърсяване с опасни вещества.
Всички важни източници и пътища на замърсяване ще бъдат разгледани в DANUBE HAZARD m³c
чрез мониторинг и моделиране на качеството на водата

© ICPDR, EU project SOLUTIONS

Резултати и
изводи

