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MARLENA: Marine and River Litter Elimination
New Approach, BSB – 139

Активна работа със заинтересовани страни и младежи 

за по-чисто Черно море и по-чисти реки

Събитията по проект MARLENA повишиха обществената осведоменост и

представиха пред общността проблемите относно замърсяването в морето и

реките, важността на чистите води за морското биоразнообразие, както и

екологията като цяло. Целевата аудитория на проекта са млади хора, туристи,

бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено силно е

посланието на проекта за развитието на отговорно гражданско и екологично

поведение сред младите хора.
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Еко акции в България, повишаващи 

обществената информираност, проведени 

през пролетта на 2019 г.

Доброволци, организирани от

Зелена Странджа, почистиха 4

територии и събраха над 1,5 тона

отпадъци по Черноморието,

Югоизточна България

В България бяха проведени 2 

еко акции с участието на 

студенти, туристи, граждани

03 май 2019 г.

В еко акция за почистване на 

района около защитена

местност Маслен нос, плаж 

Мириус и Мидения плаж в 

близост до град Приморско

се включиха 39 участници.

26 юни 2019 г.

Почистване на трудно 

достъпни плажове по пътя от 

Ахтопол до устието на река 

Велека, в което участваха

над 20 участници от 

местното население, 

туристи.
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Сътрудничество и разпространение на 

добри практики за управление на 

отпадъците в региона на Черно море

Съюз на местното самоуправление

за строителство и експлоатация на

съоръжения за твърди отпадъци

Къркларели (KIRK KAB), Турция

Всеки от нас създава отпадъци: у дома, в 

училище, на работа, на улицата.

Следователно резултатите от системата за

управление на отпадъците зависят главно от

степента на отговорност и информираността

на нейните потребители – тоава сме ние.

Наръчник за добри практики за управление на

отпадъците в региона на Черноморския

басейн представя добри практики за

управление и подходи на местните власти, 

бизнеса и неправителствените организации в 

Турция, България, Румъния, Молдова, Украйна.

Той се фокусира върху подходите и проектите, 

които водят до намаляване на отпадъците в 

моретата и реките, както и въвеждането на

системи за разделно събиране на отпадъци и 

проекти, които правят прехода от "справяне" с 

отпадъците към управление на суровините.

За да се постигнат тези цели, е необходимо да

се промени организацията на събиране на

отпадъците, да се започне ефективна

образователна кампания, както и да се

осигурят сигурни инвестиции.

Проект за нулеви отпадъци, 

Министерство на околната среда и 

урбанизацията, Турция
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Процедура за обществено консултиране относно 

„РЪКОВОДСТВО НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ в Галац, Румъния

Публична консултация се проведе в

Галац в продължение на 3 дни между

20 и 22 юни 2019 г. Участниците

приветстваха усилията на

партньорите от MARLENA за

осигуряване на жизнеспособен

работен инструмент за управление

на отпадъците и похвалиха

инициативата на MARLENA за

подкрепа на информираността

относно пластмасата (тъй като тя

задушава естествената среда,

застрашавайки биоразнообразието).

За постигане на приоритетите, заложени в 

Европейската стратегия за пластмаси в 

кръговата икономика, беше предложен набор 

от структурирани мерки в България и Румъния 

по следните приоритетни теми:

• Подобряване на икономическите аспекти и 

качеството на рециклирането на пластмаси –

идеи за рециклиране; стимулиране на 

търсенето на рециклирани пластмаси; по-

добро и по-хармонизирано събиране и 

сортиране.

• Намаляване на пластмасовите отпадъци и 

изхвърлянето на отпадъци в обществено 

достояние: Предотвратяване образуването на 

пластмасови отпадъци в околната среда чрез 

намаляване на използването на изделия за 

еднократна употреба и намаляване на 

морските отпадъци; създаване на ясна 

регулаторна рамка за пластмаси с 

биоразградими свойства; регулиране на 

микропластиката;

• Ориентиране на иновациите и инвестициите 

към кръгови решения;

• Оценяване на действията в световен мащаб.

Интегрираните системи за управление на 

отпадъците, изградени в България и Румъния, 

са сред най-добрите практики, представени в 

Наръчника.

Проучване и посещение на терен в района 

на FLAG по време на обществените 

консултации в Галац
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Дизайн, производство и разпространение на 

материали, повишаващи отговорността и 

информираността

Наръчникът е отпечатан на български език от община Малко Търново в

1000 екземпляра и е разпространен сред местните институции и

участници в събития, проведени досега в България

Ръководството за добри практики за управление на отпадъците в Черноморския

басейн е преведено на български, турски, румънски, украински

„Да бъдеш отговорен 

гражданин“ е ръководство за 

замърсяването на водата, 

посветено на младите хора, 

туристите и местните 

общности. То е оформено и 

отпечатано на 5 езика от 

Екологичен център Кахул, 

Молдова и разпространено в 

региона на Черноморския 
басейн.

Еко-лагер, проведен в

района на Петрова нива,

България
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Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020

Редактор на материала: Асоциация „Зелена Странджа” август 2019 г.

Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г. е 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за

добросъседство и участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, 

Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Сдружение Зелена 
Странджа

Ул. Иван Вазов 6
8162 Малко Търново
България

Офис на проекта: Бургас,
Телефон: +359888830066
Имейл: info @
zelenastrandja.com
marlena.blacksea @
gmail.com
www.marlenablacksea.eu


