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GrCF2 W2 – Gəncə şəhərində Bərk 
Məişət Tullantıları 

 

Ölkə: 

Layihə №:  

Biznes sektoru:  

Bildiriş Növü: 

Ətraf mühit kateqoriyası:  

Nəzərdə tutulmuş təsdiq tarixi:  

Status: 

PSD ingilis dili versiyasının 
açıqlanma tarixi: 

AZƏRBAYCAN 

52399 

İnfra Avrasiya  

Dövlət 

B 

08 fevral, 2022 

Konseptual Təhlildən Keçmişdir, 
Yekun Müzakirəsi Gözlənilir 

23 noyabr 2020 

 
 

Layihənin Təsviri 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti (“Şəhər” və ya “Gəncə İH”) tabeliyində kommunal 

xidmətlər üzrə fəaliyyət göstərən Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat 

Birliyinin (“Şirkət”) faydalanması üçün Azərbaycan Respublikasına (“Kredit Alan”) 

təqribən 10 milyon avro məbləğində dövlət zəmanətli Kredit. Bank Gəncə şəhərində 

bərk məişət tullantılarının toplanması infrastrukturunun (tullantıları toplayan və küçələri 

təmizləyən nəqliyyat vasitələri və konteynerləri) yenilənməsini, eləcə də, iş göstəriciləri 

və maliyyə effektivliyinin yüksəldilməsini dəstəkləyəcək.  

Azərbaycanın Bərk Tullantıların İdarə Olunması üzrə Milli Strategiyası (“BTİOMS”) 

mövcuddur. Bu strategiya özündə yeni poliqonlarının tikintisi, köhnə tullantı sahələrinin 

qapanması, yükboşaltma stansiyalarının tikintisi və tullantıların utilizasiyası və bərpası 

sistemlərinin dəstəklənməsi üzrə tədbirləri və digər tədbirləri əhatə edir. Layihə Gəncə 

şəhəri ərazisinə aid olan və BTİOMS-da müəyyən edilmiş bir sıra çox vacib tələblərə 

toxunacaq. Azərbaycan Hökuməti BTİOMS-da nəzərdə tutulmuş bərk tullantıların idarə 

olunması sahəsindəki yeniliklərin həyata keçirilməsini davam etdirməkdə niyyətlidir. 

 

Layihənin Məqsədləri 
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Təklif olunan investisiya bərk tullantıların toplanması infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsinə, eləcə də, tullantıların smart toplanması və marşrutun 
optimallaşdırılması sistemlərinin, yeni avtomobil və konteyner növlərinin və daha yaxşı 
texniki xidmət həllərinin tətbiqi vasitəsilə əməliyyat və maliyyə səmərəliliyin tətbiqinə 
kömək edəcək. Bundan əlavə, tullantıların smart toplanması sistemi məqsədilə mövcud 
avtomobil parkı genişləndiriləcək. Layihə, həmçinin texniki qulluq meydançasında və 
tullantı sahələrindəki işçilərin iş şəraitini yaxşılaşdırmaq, tullantı sahələrində və digər 
yerlərdə nəzarətsiz yanğın hallarını minimuma endirmək, şəhər ərazisinin tullantıların 
toplanması xidmətləri ilə tam əhatə olunmasını təmin edərək əhalinin sağlamlığını və 
ümumi ətraf mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyacaqdır.  

Keçidin Təsiri 
 
GKT (Gözlənilən keçid təsiri) göstəricisi: 70 

 

Layihə Bankın AYİB Yaşıl Şəhərlər vasitəsilə Şəhərlə ilkin əməkdaşlığının bir hissəsidir. 
Belə ki, Yaşıl Şəhərlər Çərçivə 2 Pəncərə II (YŞÇ2 P2) çərçivəsində təkanverici 
sərmayə kimi qəbul edilir.  

Layihə tullantıların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və tullantıların toplanmasının 
ətraf mühitə neqativ təsirlərinin azaldılması yolu ilə Yaşıl iqtisadiyyata keçid 
mərhələsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan yaradacaq.  Layihə həmçinin 
Korporativ İnkişaf Proqramının (“KİP") hazırlanması və bərk tullantıların toplanması 
marşrutları üçün ağıllı optimallaşdırma tədbirlərinin tətbiqi vasitəsilə Rəqabətli məqsədə 
dəstək verəcək. 

 

Müştəriyə dair məlumat 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ 

Kredit Alan: Maliyyə Nazirliyinin şəxsində təmsil olunan Azərbaycan Respublikasıdır. 

Benefisiarlar:  Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi və Gəncə 
Şəhəri. 

 

AYİB Maliyyələşdirmə Xülasəsi 

10.000.000,00 AVRO 

 
Layihənin Cəmi Dəyəri 
 
10.000.000,00 AVROLayihə həmçinin layihənin hazırlanması və həyata keçirilməsini 
dəstəkləmək üçün texniki əməkdaşlıq tapşırıqlarından faydalanacaq. 
 

Ekoloji və sosial məsələlərin Xülasəsi 

2019-cu ilin Ekoloji və Sosial Siyasətinə müvafiq olaraq B kateqoriyasında 



Səhifə 3 

 

təsnifatlandırılmışdır.  

Layihə üçün (Mərhələ 1 sərmayələri hesab olunur) Ətraf Mühit və Sosial Təhlil (ƏMST)  

Covid-19-un təsirləri nəzərə alınmaqla Şirkətin Ətraf Mühit və Sosial (ƏMS) auditi, 

mövcud əməliyyatlar və təklif olunan investisiyaların ƏMS təhlili daxil olmaqla, Texniki-

İqtisadi Əsaslandırmanın bir hissəsi kimi kənar məsləhətçilər tərəfindən həyata 

keçirilmişdir, Layihəyə tullantıların toplanması və küçələrin təmizlənməsi üçün 30-a 

yaxın yeni Avro V emissiya standartına uyğun avtomobil və avadanlığın alınması, eləcə 

də mövcud texniki xidmət sahəsinin təkmilləşdirilməsi daxildir. 

ƏMST müəyyən etdi ki, Şirkətin ümumi ekoloji və sosial idarəetmə potensialı 

ümumiyyətlə aşağıdır və Layihənin AYİB-in Fəaliyyət Tələbləri ilə həyata keçirilməsini 

və uyğunluğunu asanlaşdırmaq üçün gücləndirilməlidir. Ətraf mühitin idarə edilməsi 

üçün ISO 14001, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üçün ISO 45001 

və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üçün ISO 39001 standartlarına uyğun 

olaraq ekoloji və sosial idarəetmə sistemi (ESİS) hazırlanacaq və müvafiq müddəalar 

Ətraf Mühit və Sosial Fəaliyyət Planına (ƏMSFP) daxil edilmişdir. 

Şirkətdən insan resursları siyasətini və prosedurlarını təkmilləşdirməsi tələb olunur. 

Layihənin hər hansı böyük əmək riski olmasa da, Şirkətdən əməyin idarə edilməsi 

sistemini tətbiq etmək tələb olunacaq. Layihə nəqliyyat, texniki xidmət və digər xidmətlər 

üzrə podratçıların Bankın Fəaliyyət Tələblərinə əməl etmələrini təmin etmək üçün 

Podratçının İdarəetmə prosedurlarını hazırlamalıdır. Şirkət həmçinin Bankın tələblərinə 

uyğun olaraq işçilərin şikayət mexanizmini hazırlamalı və tətbiq etməlidir. Yeni 

avtomobillərin sürücülərindən əməyin mühafizəsi və sürücülük təlimlərindən keçmələri 

tələb olunacaq və bütün bu tələblər ƏMSFP-yə əlavə edilib. 

ƏMST təsdiq etdi ki, Layihə heç bir torpaq əldə etmə, məcburi köçürmə və ya iqtisadi 

yerdəyişməni əhatə etməyəcək. Layihə həmçinin hər hansı həssas yerlərə, qorunan 

ərazilərə və ya mədəni irs obyektlərinə təsir göstərməyəcək. Avro V dizel 

avtomobillərinə və əlaqədar bərk tullantı avadanlığına investisiyaların və sonradan 

marşrutun optimallaşdırılmasının şəhərdə hava keyfiyyətinin ümumi yaxşılaşması və 

İXQ emissiyalarının mövcud səviyyədən illik 172 tondan çox CO2eq (25,6 faiz azalma), 

2,75 ton NOx (56 faiz azalma) və 0,1 ton PM2,5 (86 faiz azalma) azalması ilə 

nəticələnəcəyi gözlənilir. Bundan əlavə, nəqliyyat vasitələrinin sürətinin 

məhdudlaşdırılması, avadanlığa müntəzəm texniki qulluq göstərilməsi, sakit saatlarda 

ağır nəqliyyat vasitələrinin yaşayış məntəqələrindən keçidinin minimuma endirilməsi 

kimi müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə icra mərhələsində hava emissiyaları, toz və səs-

küyün qarşısı alınacaq və azaldılacaqdır. 

Gəncədəki mövcud tullantı sahəsi əlaqəli obyektdir. Hazırda Azərbaycanda Aİ 

tələblərinə cavab verən poliqonlar yoxdur və mövcud tullantıların utilizasiya sahələri heç 

bir sızma suyu toplanması və ya poliqon qazının azaldılması tədbirləri və nəzarət 

sistemi olmayan tullantı sahələridir. Azərbaycanın BTİOMS-ı 2036-cı ilə qədər mövcud 

tullantı sahələrinin bağlanmasını, səkkiz yeni regional sanitar poliqonun tikintisini, təkrar 

emalı və tullantıların seqreqasiyasını mərhələlərlə artırmağı nəzərdə tutur. BTİOMS-a 

uyğun olaraq, Bank Material Bərpa Mexanizmini tətbiq etməklə Aİ tələblərinə uyğun 
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tullantıların idarə edilməsi və utilizasiyası sahəsində təkmilləşdirmələri əhatə edən 

layihənin növbəti (Mərhələ 2) bir hissəsi kimi Gəncə İH-nə əlavə dəstək verəcək. 

Müvafiq olaraq, Sifarişçinin 2025-ci ilin sonuna kimi baş podratçını seçəcəyi və yeni Aİ-

yə uyğun sanitariya poliqonunun tikintisi üçün işlərə başlayacağı, həmçinin yeni 

poliqonun fəaliyyətə başlayacağı tarixdən etibarən 18 ay ərzində Gəncə şəhərinin 

yaxınlığında yerləşən mövcud tullantı sahələrinin bağlanması və reabilitasiyası ilə bağlı 

razılıq əldə edilmişdir. Gəncə İH ayrıca Texniki-İqtisadi Əsaslandırma və ƏMST icrasına 

məruz qalacaq Faza 2 investisiyalarına tam sadiqdir və müvafiq tələblər hüquqi 

sənədlərə əlavə edilmişdir. Layihə Gəncədə tullantıların idarə edilməsi əməliyyatlarının 

Aİ tələblərinə uyğun olmasına imkan verəcək Mərhələ 2-nin həyata keçirilməsi vasitəsilə 

AYİB-nin FT-lərinə uyğun olmaq üçün strukturlaşdırılmışdır. 

Yeni tullantı sahəsi istifadəyə verilənə qədər Gəncə üçün mövcud tullantı sahələri 

istifadədə qalmalıdır. Alınan nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz istismarını təmin etmək 

üçün tullantı sahəsində ərazinin hasarlanması, icazəsiz girişin aradan qaldırılması, 

gündəlik tullantıların örtülməsi, zibillik üçün ərazi təyin edilməklə sağlamlıq və 

təhlükəsizlik şəraitinin yaxşılaşdırılması. tullantıların yığılması və fərdi mühafizə 

vasitələri ilə təmin edilməsi daxil olmaqla, bəzi təkmilləşdirmələrə ehtiyac var və 

aparılacaq. 

Layihə üçün Maraqlı Tərəflərin İştirak Planı ("MTİP") və Qeyri Texniki Xülasə ("QTX") 

hazırlanmış və Şəhər tərəfindən öz internet saytında açıqlanmışdır (http://ganja-

ih.gov.az/news/1231.html; http://ganja-ih.gov.az/news/1232.html). Layihə üçün ƏMSFP 

hazırlanmış və razılaşdırılmışdır. 

Şirkət Banka ƏMSFP-ın icrası ilə bağlı yeniliklər də daxil olmaqla illik ekoloji və sosial 

hesabatlar təqdim edəcəkdir. Tələb olunduqda Bank monitorinq səfərləri də həyata 

keçirə bilər. 

 

Texniki Əməkdaşlıq  

Texniki Əməkdaşlıq (“TƏ”) üzrə aşağıdakı öhdəliklər bu Layihənin tərkib hissəsi kimi 
nəzərdə tutulur: 

TƏ 1: Layihə üçün Texniki İqtisadi Əsaslandırma və həyata keçirilməsinə dəstək;  

TƏ 2: Korporativ inkişaf və maraqlı tərəflərin iştirakı proqramı və antikorrupsiya 
fəaliyyət planı sahələrində yardım; 

TƏ 3: Yaşıl Şəhər fəaliyyət planının hazırlanması. 

 
Əlavəlilik 

Layihə bir sıra əlavə keyfiyyətləri əhatə edir:  

(i) AYİB Layihəni həyata keçirmək üçün bazarda kommersiya mənbələrindən 
münasib şərtlərlə əldə edilə bilməyəcək maliyyə vəsaiti təklif edir;  

(ii)  AYİB Layihənin məqsədlərinin vaxtında reallaşdırılması üçün vacib olan təcrübə, 

http://ganja-ih.gov.az/news/1231.html
http://ganja-ih.gov.az/news/1231.html
http://ganja-ih.gov.az/news/1232.html
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yenilik, bilik və/və ya imkanları və Şirkətin bacarıqlarının gücləndirilməsinə dəstək təmin 
edir;  

(iii) AYİB Şirkəti satınalmalar üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 
yüksək standartlara nail olmaqda dəstəkləyir. 

 

Şirkətlə Əlaqə Məlumatı 
  
Fərid Abdulzadə  

farid.abdulzade@gmail.com  

+994222561504 

+994222640101 

http://www.ganja-ih.gov.az/index.html  

AZ2000, Azərbaycan, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev meydanı, Gəncə şəhər İcra 
Hakimiyyətinin İnzibati Binası 
 

Keçidin öyrənilməsi 

Keçid təsirinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı AYİB-in yanaşmasına dair əlavə məlumatları 
buradan əldə edə bilərsiniz. 

Biznes imkanları 

Biznes imkanları və ya satınalma məsələləri ilə bağlı sifarişçi şirkətlə əlaqə saxlayın. 

AYİB ilə (satınalmadan sair mövzuda) biznes imkanları üçün aşağıdakı vasitələrlə əlaqə 
saxlayın: 

Tel: +44 20 7338 7168 
E-poçt: projectenquiries@ebrd.com 

Dövlət sektoru layihələri ilə bağlı AYİB Satınalmalar səhifəsinə daxil olun: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-poçt: procurement@ebrd.com 

Ümumi müraciətlər 

Xüsusi müraciətlər AYİB Müraciət blankı vasitəsilə edilə bilər. 

Ətraf Mühit və Sosial Siyasət (ƏMSS) 

ƏMSS və müvafiq Fəaliyyət tələbləri (FT-lər) AYİB-in “ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 
düzgün və dayanıqlı inkişaf” strategiyasının təşviqi öhdəliyinin icra metodlarını 
müəyyənləşdirir. ƏMSS-yə və FT-lərə müştərilərin ictimai məlumat və məsləhət üzrə 
dövlət qanunlarının tətbiq olunan tələblərinə cavab vermək, eləcə də maraqlı tərəflərin, 

mailto:farid.abdulzade@gmail.com
http://www.ganja-ih.gov.az/index.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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xüsusilə də müştərinin və layihənin ətraf mühit və sosial göstəricilər sahəsində 
narahatlıqlarını və şikayətlərini qəbul etmək və həllini sürətləndirmək üçün şikayətlərin 
baxılması mexanizminin müəyyən edilməsi üçün xüsusi müddəalar daxildir. AYİB əlavə 
olaraq layihənin ətraf mühit və sosial risklərinin və təsirlərinin xarakterinə və miqyasına 
uyğun olaraq müştərilərindən layihələrdə yaranan risk və təsirlər barədə müvafiq 
məlumatları açıqlamağı və ya maraqlı tərəflərlə hərtərəfli məsləhətləşmə aparmağı və 
onların düşüncələrini nəzərə alaraq onlara cavab verməyi tələb edir. 

AYİB-in bu sahədə təcrübələrinə dair ətraflı məlumat ƏMSS səhifəsində verilmişdir. 

Düzgünlük və Uyğunluq 

AYİB-in Uyğunluq üzrə Baş direktorunun Ofisi (UBDO) yaxşı idarəetməni təşviq edir və 
Bankın bütün əməliyyatlarında qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrə uyğun olaraq ən yüksək 
düzgünlük standartlarının tətbiqini təmin edir. Layihələrin icrası zamanı qeyri-məqbul 
düzgünlük və ya reputasiya ilə bağlı risklərə yol verməmək üçün Bank bütün 
müştərilərinin düzgünlük sahəsində hüquqi yoxlamasını aparır. Bank hesab edir ki, 
layihələrin qiymətləndirilməsi və təsdiqlənməsi mərhələlərində problemlərin müəyyən və 
həll edilməsi Bank əməliyyatlarının düzgünlüyünün təmin olunması üçün ən effektiv 
üsuldur. UBDO bu qabaqlayıcı tədbirlərdə mühüm rol oynayır və eləcə də investisiya 
qoyuluşundan sonra layihələrin düzgünlük sahəsində risklərinə nəzarətdə kömək edir. 

UBDO həmçinin AYİB-in maliyyələşdirdiyi layihələrdə saxtakarlıq, korrupsiya və qeyri-
məqbul davranışla bağlı iddiaların araşdırılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bankın 
daxilində və ya xaricində saxtakarlıq və ya korrupsiya halları ilə bağlı şübhəsi olan hər bir 
şəxs compliance@ebrd.com e-poçt ünvanı vasitəsilə Uyğunluq üzrə Baş direktora yazılı 
şəkildə müraciət etməlidir. Məruzə olunan bütün məsələlər UBDO tərəfindən 
araşdırılacaqdır. Bütün müraciətlər, o cümlədən anonim müraciətlər nəzərdən 
keçiriləcəkdir. Müraciətlər Bankda istifadə olunan və ya Bankın fəaliyyət göstərdiyi 
ölkələrin dilində edilə bilər. Məlumatlar dürüst şəkildə təqdim edilməlidir. 

İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasət (İƏS) 

İƏS AYİB-in informasiyanı açıqlama qaydasını və 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən 
qüvvəyə mindikdən sonra bankın strategiya, siyasət və əməliyyatları sahəsində 
maariflənməni və anlayışı artırmaq üçün maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə qaydalarını 
müəyyən edir. AYİB-in veb-saytında mövcud olan məlumatları əldə etmək üçün 
İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasət səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. 

İnformasiya əldə etməklə bağlı xüsusi müraciətlər AYİB Müraciət blankından istifadə 
etməklə göndərilə bilər. 

Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM) 

Ətraf mühit, sosial və ya ictimai məlumatların açıqlanması ilə bağlı narahatlıqların Müştəri 
və ya Bankla həll edilməsi cəhdləri uğursuz olduğu təqdirdə (məs., Müştərinin Layihə 
səviyyəli şikayətlərinin baxılması mexanizmi və ya Bankın rəhbərliyinə birbaşa müraciət 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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vasitəsilə) fiziki şəxslər və təşkilatlar onları narahat edən məsələləri AYİB-in Layihənin 
Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM) vasitəsilə bildirə bilərlər. 

LMHM zərər verdiyi ehtimal olunan (və ya zərər vermə ehtimalı olan) Layihə məsələlərini 
müstəqil şəkildə nəzərdən keçirir. Bu Mexanizmin məqsədi ətraf mühit, sosial və ya 
ictimai məlumatların açıqlanması ilə bağlı yaranan problemlərin həlli istiqamətində 
Layihənin maraqlı tərəfləri arasında dialoqu dəstəkləmək, Bankın özünün Ətraf Mühit və 
Sosial Siyasətinə və ya İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasətinin Layihəyə aid 
müddəalarına əməl edib-etmədiyini müəyyən etmək və Bankın gələcəkdə uyğunsuzluq 
hallarına yol verməməsi üçün aidiyyəti üzrə bu siyasətlərə riayət olunmama hallarını 
aradan qaldırmaqdır. 

LMHM və onun səlahiyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək, Yenidən 
baxılması üçün müraciətin qaydalarını öyrənmək üçün Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq 
Mexanizminin veb-səhifəsinə daxil olmağınız və ya LMHM və müraciət etmək barədə 
təlimat və əlavə məlumat əldə etmək üçün ipam@ebrd.com e-poçt vasitəsilə LMHM ilə 
əlaqə saxlamağınız xahiş olunur. 
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