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Проект: MARLENA- Нов подход за премахване на 

отпадъците в моретата и реките, BSB 139 

 

 
Шест партньори от 5 различни държави обединяват своите ресурси и 

знания за изпълнението на проект MARLENA, финансиран от 

Европейския съюз чрез Съвместна оперативна програма за 

трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за 

съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. 

 

Начало на съвместния ни проект 
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ПАРТНЬОРИ 

• Община Демиркьой, Турция (Водещ партньор); 

• Асоциация Зелена Странджа, България (PP2); 

• Асоциация за устойчиво развитие „Прут-Дунаре” - Галац (FLAG Galati), 

Румъния (PP3); 

• Екологичен и съвещателен център Кахул, Република Молдова (PP4); 

• Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания, 

Национална академия на науките, Украйна(PP5); 

• Община Малко Търново, България (PP6). 

 
 
 

 
MARLENA цели - да създаде условия за 

повишаване на обществената осведоменост 

и образованост относно проблемите с 

отпадъците в морето и реките, ценността на 

биологичното разнообразие в тях и 

опазването на околната среда. Целевата 

аудитория на проекта са младежи, туристи, 

бизнес, местни общности и власти, 

образователни организации. Особено 

внимание се обръща на развитието на 

отговорно гражданско общество и 

екологично поведение сред младежите и 

гражданите. 

 
За MARLENA, eMS BSB139 
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Дейностите по проекта MARLENA са фокусирани върху общността и 
включват местното население в популяризирането и осъществяването 
на трансгранични брегови и речни кампании за почистване на 
черноморския басейн и споделяне на добрия опит в тази област за 
намаляване и премахване на замърсяването. 

 

Започнахме нашите първи срещи и пресконференции във всяка страна! 

Стартиращото събитие за проект MARLENA се проведе в град Инеада, 

провинция Демиркьой, Турция, в периода 15 -16 септември 2018 година с 

участието на всички партньори по проекта. Тогава се проведе и първото 

заседание на комитета по управление на проекта.  

 

 

Нашите дейности 
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Започнахме нашите първи срещи и пресконференции във всяка страна! 

• Румъния: Първата пресконференция се проведе на 25.10.2018 г., 

• България: В община Малко Търново се проведе на 31.10.2018 г., 

• България: Представяне на проекта от Зелена Странджа се 

проведе по време на тур в Странджа планина на 02.11.2018 г., 

• Украйна: На 06.11.2018 г. се проведе пресконференция в Одеса, Украйна, 

• Молдова: На 09.11.2018 г. в село Слобозия Маре, община Кахул 

Нашите дейности 
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През следващия месец до края на 2019 г. планираме да проведем 

проучване за местното законодателство и добри практики в 

управлението на отпадъците и намаляването на морските и речните 

отпадъци. 

 

Също така, всеки партньор по проекта ще реализира конференции с 

местни заинтересовани страни и ще участва в органзиацията на 

международна конференция в Украйна. 

 

В рамките на проекта всеки партньор подготви списък с местни и 

регионални заинтересовани страни и през февруари 2019 г. ще 

проведе информационни срещи с местните заинтересовани страни. 

 

През следващата година ще разработим и публикуваме „Насоки за 

отговорно поведение на гражданите“ за деца и ученици, туристи и 

посетители. 

 

През лятото ще започнем информационни кампании за почистване на 

речните и морските брегове в Молдова, Румъния и Украйна.  

През лятото в България ще се организират еко дейности и 

международен еко лагер за младежи и деца. 

Местни еко лагери в Румъния, Турция, Украйна и Молдова.  

Община Малко Търново ще проведе информационна кампания.

Какво планираме да направим? 
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Българските и турските партньори ще реализират инвестиционни 
проекти в своите региони. 

 

 

 

 

Община Малко Търново, 

България ще разработи 

система за разделно събиране 

на отпадъци. 

Какво планираме да направим? 

Община Демиркой ще реализира 

инвестиционни дейности за 

премахване на незаконно сметище в 

Демиркой, Турция. 
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Община Демиркьой, Турция (Водещ 

партньор); Бул. Инеада, 

Демиркьой/Къркларели, Турция 

Телефон: 0090 288 681 6607 

Факс: 0090 288 681 6607 

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com 

Асоциация Зелена Странджа, България (PP2); 

ул. „Иван Вазов“ 6, 8162 Малко Търново, 

България 

Телефон: +359888830066 

E-mail: info@zelenastrandja.com 

 

Асоциация за устойчиво развитие „Прут-

Дунаре“ (FLAG Galati), Румъния (PP3);  

ул.. „Ероилор“ 16, 800119 Галати, Румъния 

Телефон: (+4) 0236 344 026 

Факс: (+4) 0236 344 026 

E-mail: projecte@flagalati.ro 

Екологичен и съвещателен 

център Кахул, Република 

Молдова, (PP4); 

ул. „Матееевич“ 21, 3900 Кахул - Молдова 

Телефон: +373 29 92 14 78 
E-mail: cce_cahul@yahoo.com

Институт за пазарни проблеми и 

икономически и екологични изследвания, 

Национална академия на науките,  Украйна 

(PP5); Телефон: +38 (048) 725-14-65,      

Факс: +38 (048) 725-14-65,  E-mail: 

ecolog.ok@ukr.net 

Община Малко Търново, България (PP6) 

ул. „Малкотърновкса комуна“ 3, 8162 Малко 

Търново, област Бургас,  

Тел: +3595952 / 30-23, Факс: +3595952/30-23 

E-mail: mt_kmet@mail.bg 

Партньорство 
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Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 

Редактор на материала: Община Демиркьой – Водещ партньор, Декември 2018  

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски 

инструмент за съседство. Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-

2020 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски инструмент за съседство и 

от участващите страни:  Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, 

Румъния, Турция и Украйна. Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на 

Европейския съюз.  

 

 
 

Водещ партньор по проекта: 

Община Демиркьой 

 
Адрес: Бул. Инеада, Демиркьой/Къркларели, Турция  

Телефон: 0090 288 681 6607 

Факс : 0090 288 681 6607 

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com 

 
Кмет: Мухилис ЯВУЗ, кмет на Демиркьой 

Общински координатор: Ибрахим ЧЕКИЧ 

(ibrahim.cekich@gmail.com) 

Експерт техническа помощ: Семих УЛАС 
(semihulas756@hotmail.com) 
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