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New Approach, BSB – 139 

Инвестиционни дейности в рамките на проект MARLENA 

project 

MARLENA има за цел да повиши осведомеността на общността и да ангажира местното 
население в насърчаването и осъществяването на трансгранични кампании за почистване на 
крайбрежни и речни води в басейна на Черно море; както и да сподели добри практики в тази 
област за намаляване и премахване на замърсяването. Дейностите за повишаване на 
обществената осведоменост, осъществени през лятото и есента на 2019 г., включваха 
широка кампания за осведоменост в държавите от Черноморския басейн, включително 
събития и информационни кампании за почистване на бреговете, еко-акции и еко-лагери за 
повишаване на екологичната култура на младите  хора и на местните общност. 



Изграждане и внедряване на система 
за разделно събиране на отпадъци на 
територията на град Малко Търново в 
рамките на проект MARLENA 

Почти 40% от депонираните 
отпадъци в община Малко Търново 
са: хартия, картон, пластмаса, 
стъкло и метал. Голямото 
количество отпадъци, които могат 
да попаднат в система за разделно 
събиране, е основната причина 
общината да предприеме действия 
за въвеждането на подобна система 
– а именно да намали депонираните 
отпадъци и нерегламентираното 
замърсяване на околната среда. 

В община Малко Търново няма 
практика за разделно събиране на 
отпадъци. Според разработената 
Програма за управление на 
отпадъците на територията на 
община Малко Търново, като 
слабост в SWOT анализа е записано 
„Няма система за разделно събиране 
на рециклируеми отпадъци в 
общината“, а една от отчетените 
заплахи е „Недостатъчно 
рециклиране  на отпадъци". Това е 
още една причина за реализирането 
на настоящия проект. 
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Инвестиционни дейности и доставки в 

община Малко Търново, България 

Основната цел на инвестиционните 
дейности е да допринесат за 
устойчивото развитие на Община 
Малко Търново чрез внедряване на 
Интегрирана система за управление на 
отпадъците, която ще намали 
въздействието върху околната среда от 
генерираните отпадъци, ще подобри 
ефективността на използването на 
отпадъците като ресурс,; ще увеличи 
отговорностите на замърсителите; ще 
стимулира инвестиции в управлението 
на отпадъците. 
 Цели: 
• Намаляване на вредното въздействие 
на отпадъците; 
•Увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени 
отпадъци чрез създаване на условия за 
изграждане на мрежа от съоръжения за 
обработка на цялото количество 
генерирани отпадъци, като намалява 
риска за населението и околната среда; 
•Управление на отпадъците, 
осигуряване на чиста и безопасна среда; 
• Превръщане на обществеността в 
ключов участник в прилагането на 
йерархията за управление на 
отпадъците. 
2020 г. - поне 50% от общото тегло на 
отпадъчната хартия, картон, пластмаса, 
метали и стъкло се подготвят за 
повторна употреба и рециклиране. 
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Изграждане на 9 отделни 

площадки за събиране на 

отпадъци - изливане на 

фундамент и доставка на 

щандове за контейнери „Боб”. 

Доставка на 27 контейнера 

„Боб" с вместимост 1,1 m³ / 

Отпадъците ще се съхраняват в 

три „боба" - жълт, зелен и син, 

съответно за хартия и картон, 

пластмаса и стъкло. 

Доставка на камион за 

разделно събиране на 

отпадъци. 
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В община Малко Търново се проведе мащабна кампания за 
разделно събиране на отпадъци „Книга за смет “ в периода   

17-27 август 2019 г. 

 

Да събираме разделно! - демонстрация 
и открит урок в детска градина «Юрий 
Гагарин» в Малко Търново. 
Странджанска ръчна изработка – 
работилница, вдъхновяваща детската 
креативност за работа с отпадъчни 
материали на открито. Бяха направени 
също така отделни демонстрации и 
викторини с  атрактивни награди за деца. 
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Арт работилница: Нека мислим по-зелено 
и синьо. Много красиви рисунки бяха 
подготвени за изложбата „Събирайте 
разделно и рециклирайте за чисти реки, 
море и гори“.  
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Инвестиционни 
дейности в Турция 

Инвестиционните работи в Демиркьой / Турция имат за 

цел извършване на строителни работи за премахване на 

незаконно изхвърляне на отпадъци чрез почистване на 

коритото на река и изпълнение на ландшафтни работи в 

град Демиркой - а именно почистване и изграждане на 

речен канал с дължина - 200 m. 
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Работите започнаха през май 2019 г. и ще бъдат завършени през юни 2020 г. 
Чрез тази сериозна инвестиция и малки мащабни работи речните води, 
преминали центъра на града бяха събрани в специални тръби и покрити с 
почва и по този начин беше осигурено освобождаване от замърсители. 
Почвата над коритото на реката е превърната в креативно място за местните 
хора и посетителите на Демиркой - сега мястото е превърнато в място за отдих 
и там ще бъде поставена детска площадка. 
Речните води, които пресичат града, са много важни от гледна точка на 
местната природа, защото поточните води се свързват с река Буланик, която 
преминава през важната заливна гора на Лонгоз в Игнеда и тече директно 
към черноморските води. Защитата на местообитанието на тези гори има 
решаващо значение. Защото тези гори са не само рядка природна ценност за 
Турция, но и за Европа. 
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С местните строителни работи бяха постигнати много важни 

резултати. Беше гарантирано, че боклукът не е стигнал до водните 

източници в Демиркой и е спряно замърсяването от града до 

местната река Буланик. 

В същото време местните хора и посетителите получиха специално 

място за отдих, почивка и игра. 

Инвестиционните дейности в Демиркой ще бъдат завършени с 

поставяне на 50 информационни таблици с бележки за опазване на 

местното биоразнообразие, водни източници и минимизиране на 

замърсяването. 
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