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 в моретата и реките“, BSB – 139 

 
http://marlenablacksea.eu  

MARLENA цели с общи усилия да повиши обществената осведоменост и 

образование по отношение на проблемите с реките и морските 

отпадъци, стойността на биологичното разнообразие и опазването на 

околната среда за целеви групи като младежи, туристи, бизнес, местни 

общности и власти, образователни организации.  

Особено внимание беше обърнато на развитието на екологично и 

отговорно гражданско общество и екологичното поведение сред 

младите хора. 

 

 

http://marlenablacksea.eu/
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ОТПАДЪЦИТЕ 

Обучителни визити в България  

Мобилни центрове и въвеждане на 

електронна система за отчитане на 

предадените количества на 

разделно събрани отпадъци в 

Бургас. (22/12/20) 

Вая Екопарк за биологично 

разнообразие и алтернативен 

туризъм е пример за добра 

практика: използване и защита. Той 

е поддържащ "резервоар" за 

биологичното разнообразие на 

езерото Вая в Бургас. (9/01/21) 
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26-27 януари 

Местни учебни визития в регион 

Къркларели, Турция 

Членовете на проектния екип и местните заинтересовани 
страни посетиха местата с  най-добрите практики в 

управлението и повторното използване на отпадъците в 
Регион Къркларели , Турция. 
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Допълнителни инфраструктурни 
дейности в Демиркьой, Турция 

В рамките на проекта Водещият партньор, 
община Демиркьой, Турция направи 
допълнителна малка инвестиция за 
осигуряване на безопасността и 
устойчивостта на проекта в Демиркьой. 
Общината постави предпазна защита и 
видеонаблюдение на изградената зона за 
отдих в Демиркьой, както и две WC 
кабини, и една кабина за охрана на 
района. 
Освен това беше изградена  напоителна 
система в зоната за отдих с оглед 
правилното поддържане на зелената площ 
и новозасадените дървета.  
Инвестициите бяха финализирани в края 
на януари и районът беше официално 
открит на заключителната 
пресконференция на 12 февруари 2021 г. 
Извършените строителни работи в района, 
който беше незаконно сметище за 
отпадъци, превърнаха тази зона в 
безопасност и устойчива зона за отдих и 
детска площадка за посетителите и 
гражданите на Демиркьой. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

В община Малко Търново 

26-27 януари, 2021 

Дейност: Засилване на капацитета на местните заинтересовани 

организации 

Целта на учебните 

посещения е да се 

представят резултатите от 

реализираните 

инвестиционни мерки в 

Малко Търново, както и да 

се споделят добри 

практики за решаване на 

проблема със 

замърсяването на реките в 

природен парк Странджа. 

Посещение на 

фотоволтаичен парк край 

Малко Търново, построен 

върху рекултивирана земя 

при хвостохранилището в 

Малко Търново. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
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4-5 февруари 

Местни учебни посещения се проведоха в 

Украйна 

На 4 февруари събитието се проведе във Вилково. 

Представена беше презентация относно резултатите от 

проекта и се проведе обучение за повишаване на 

обществената осведоменост за най-добрите практики в 

управлението на отпадъците в Одеска област. Също така беше 

направено посещение на пречиствателните съоръжения в 

град Вилково. 

Изграждането на пречиствателни съоръжения в град 

Вилково, област Килийски, е финансирано от средствата на 

Европейския съюз, предвидени за изпълнението на проекта 

„Инвентаризация, оценка и смекчаване на въздействието на 

антропогенни източници на замърсяване в района на Долен 

Дунав на Украйна, Румъния и Република Молдова 

“(Европейски инструмент за съседство и партньорство - MIS 

ETC CODE 995). 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
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На 5 февруари в Одеса заинтересованите страни се запознаха с 

няколко екологични практики, които значително ще подобрят 

качеството на живот на хората. Филм за най-добрите практики 

беше представен с реч на директора на Института за пазарни 

проблеми и икономически и екологични изследвания, академик на 

Националната академия на науките на Украйна - Борис Буркински. 

Кметът на Одеса Генадий Труханов представи уникална 

парогазова камера на депо за твърди отпадъци. Инсталацията, 

построена само за 4 месеца, ще позволи да се използват до 12 

милиона кубически метра депонен газ годишно, като 

същевременно се получават около 70 хиляди киловата 

електроенергия. В допълнение към получаването на евтина 

електроенергия, парогазовата камера също значително ще намали 

количеството вредни емисии в атмосферата и риска от пожари на 

депото. 
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДОБРИ 
ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

9-10 февруари 2021  

Ден 1 . Посещения за онлайн обучение, конференция за 
заинтересовани страни „Добри практики за управление 
на отпадъците в басейна на Черно море бяха 
проведени в рамките на проект MARLENA. 

Панел 1 Добри практики в процеса на изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в 
област Къркларели / Турция. 

Панел 2 Добри практики на местните власти в процеса 
на управление на отпадъците ;  Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в 
област Бургас / България. 

Панел 3 Добри практики за успешно сътрудничество в 
Молдова. 

Ден 2  

Панел 4 Добри практики за успешно сътрудничество в 
Румъния:; Съвместни инициативи, кампании и еко-
действия за почистване и намаляване на отпадъците. 

Панел 5 Добри практики за успешно сътрудничество в 
Одеса, Украйна: Съвместни инициативи, кампании и 
екоакции за почистване и намаляване на отпадъците. 

Панел 6 

Добри практики за управление на отпадъците в община 
Малко Търново, България. 
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Финална прес -конференция в рамките на проект 

MARLENA - „Нов подход за премахване на отпадъците в 

моретата и реките“ 

 11 февруари, 2021 

Всички партньори по проекта взеха участие във финалната  

Прес - конференция 

Водещ партньор - Община Демиркьой, Турция; 

ПП 2- Асоциация Зелена Странджа, България; 

ПП 3 -  Асоциация за устойчиво развитие "Прут-Дунав" Галац, 

Румъния; 

ПП 4 - Екологичен и съвещателен център Кахул, Република 

Молдова; 

ПП 5- Институт по пазарни проблеми и икономически и 

екологични изследвания  към Национална академия на науките, 

Украйна; 

ПП 6- Община Малко Търново, България. 
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Финална прес-конференция в Украйна 

Участие взеха държавни органи, обществени и 
научни организации, заинтересовани страни. 
Координаторът на проекта от Украйна Херман 
Карпенко отбеляза важна характеристика: в 
района на Одеса проектът MARLENA 
надхвърли границите на милионния град. В 
село Молодежное (Великодолинская област) 
са монтирани 50 контейнера за събиране на 
пластмаса. Тази инициатива беше високо 
оценена от ръководителя на 
Великодолинската ОТГ Николай Лукянчук. По 
негово мнение инсталирането на контейнери 
по улиците на селото, в близост до училището, 
както и в етнопарка за семеен отдих New-
Vasyuki ще помогне за обучението на хората в 
психологията на рационалното потребление и 
зачитането на околната среда. Запознанството 
с опитът на партньорите по проекта 
предизвика голям интерес. 
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Партньор по проекта: 
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изследвания  към Национална академия на науките, Украйна; 

 
Адрес: „Френски булевард“29 Одеса  65044, Украйна 

Телефон: (048) 722-29-05 
Факс : (048) 722-66-11 

E-mail: ecolog.ok@ukr.net 
Координатор: Герман Карпенко (ecolog.ok@ukr.net) 


