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MARLENA: Нов подход за елиминиране на морските 

и речните отпадъци, BSB – 139 

 

Марлена 

Това е проект за транснационално 

сътрудничество, повишаващ обществената 

осведоменост относно проблемите със 

замърсяването на реките и моретата, Проектът 

отделя внимание на биоразнообразието и 

морската среда. 

Марлена 

Проектът е насочен към добросъседство и чисти 

реки и море в защитените зони на страните 

партньори в Черноморския басейн. 

Марлена 

Това е съвместната инициатива на 

партньорството срещу замърсяването в басейна 

на Черно море, при вътрешните води, 

защитените територии и природните резервати. 

Всички 5 целеви региона (Турция - Демиркьой, 

Галац, Югоизточна Румъния; Странджа  и Малко 

Търново в България; Република Молдова - Кахул 

и Украйна - Одеска област) са разположени в 

басейна на Черно море и имат богато 

биологично, екологично разнообразие и висок 

туристически потенциал. 

Марлена 

Шест партньори от 5 различни държави 

обединяват своите ресурси и знания, 

възползвайки се от възможността, предлагана 

от Съвместната оперативна програма 

Черноморски басейн 2014-2020 г. в рамките на 

Европейския инструмент за доборсъседство, за 

да постигнат общата цел „Чисти реки и морета“. 

Проектът MARLENA BSB139 е насочен към 

борбата срещу замърсяването ( по-специално с 

пластмаса) на водните обекти. 

Петият бюлетин е посветен на  тематичните 

конференции, разработени по проект MARLENA 

(A.T1.4 и D.T1.4.1). 
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Еднодневна тематична конференция (A.T1.4 с D.T1.4.1) 

 

Тематичната конференция в Румъния беше специален повод ПП 3 да обяви в края на 

отчетния период основните постижения за 2019 г. 

На 16 декември 2019 г. в Музея на природните науки „Галац“ - се проведе Румънската 

тематична конференция със щанд, представящ резултатите от проекта. Събитието 

представи анализа на Ръководството за добри практики в управлението на отпадъците, 

резултатите от деня на почистването и от други дейности, изпълнени от ФЛАГ, Галац 

през 2019 г. 

Конференцията беше организирана като финална дейност за приключване на 

събитията за годината и за представяне на Ръководството, отпечатано на румънски 

език. На събитието присъстваха 39 лица (29 жени и 10 мъже). 
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D.T1.4.2 – Международна кръгла маса в Украйна 

ПП 3 участва в D.T1.4.2 - Международна кръгла маса в Украйна съответно с 3 представителя на 

заинтересованите страни: г-жа Кармен КОСТАЙ от Асоциация за трансгранично сътрудничество 

„Долен Дунав“ – военни отпадъци по Дунав, г-жа Лиляна КОРНЕА от Националната 

организация за опазване на околната среда - Стратегия на ЕС за пластмаса в контекста на 

кръговата икономика и г-н Габриел Кристиян ГЕОРГЕ от Министерство на европейските 

фондове - Регионална дирекция за инфраструктура в Галац - Югоизточен регион - „Интегрирана 

система за управление на отпадъците в Югоизточния регион на Румъния“. Техните презентации 

бяха документирани, интересни и предизвикаха вниманието на публиката.  

 
ФЛАГ Галац организира 2 дейности на езерото Затун (28 септември 2019 г.) и езерото Братес (13 

октомври 2019 г.). Вторият еко-лагер беше отложен поради лошото време в Галац. 

В рамките на акцията A.T3.5 „Организация на еко лагери в Румъния“ бяха планирани серия от 

дейности, които ще обединят теориите за екологично и отговорно поведение, за биологичното 

разнообразие, за видовете отпадъци, които влияят на естествената среда с практически 

дейности като проучвания, игри и действия за опазване на околната среда (вода, въздух, почва, 

флора и фауна). 

Дейността „ЕКО ЛАГЕР в Румъния“, организирана от ПП 3 - Асоциация за устойчиво развитие 

„Прут - Дунав“ Галац (FLAG Galați) в рамките на проекта MARLENA BSB139 има за цел да повиши 

осведомеността сред младото поколение за отрицателното въздействие, което замърсяването 

има върху околната среда, както и да засили отговорното поведение в природата. В събитието 

в Затун участваха 11 души, а в Братес - 12 души  
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ПП 3 беше поканен да участва в международната конференция „След 2020 г.: Местни 

действия в променящия се свят“, между 3-4 декември, Брюксел. ФЛАГ Галац, ПП 3 

участва в CLLD # 2020 в секция „Да бъдем зелени“ - FLAG Galati и проект MARLENA бяха 

наградени за „Най-добър проект в подкрепа на екологичния преход“ в Брюксел през 

декември 2019 г. 

Флаг Галац и MARLENA BSB139 бяха наградени от г-н Virginijus Sinkevičius, Европейски 

комисар по околната среда, океаните и риболова. 
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Конференция в Демиркьой, Турция: 

Водещият партньор - Община Демиркой организира Конференция с местните заинтересовани 

страни на тема: Споделяне на най-добрите практики в управлението на отпадъците на 

09.10.2019 г. в град Демиркьой, Турция. 

В срещата участваха много представители на местни институции като Дирекция по околна 

среда в Къркларели, Дирекция на Национален парк лонгозни гори в Инеада, Къркларели, 

Пристанищна администрация в Инеада, Къркларели, Специална дирекция за местни 

инвестиции в Къркларели и др. 

По време на срещата местните институции представиха своите практики в управлението на 

отпадъците. По време на срещата бяха представени най-добрите практики в управлението на 

отпадъците и рециклирането от Турция и от другите страни, участващи в проекта. 

Участниците получиха издаденото ръководство за най-добри практики на турски език с 

представените най-добри практики от 5-те различни страни по проекта. 
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Тематичната конференция „Добри практики за управление на отпадъците и резултати от 

проучването в Черноморския регион“ беше проведена на 26.08.2019 г. в Бургас. 26-те 

участници получиха информация за проведените проучвания относно видове замърсявания и 

възможности за намаляване на отпадъците. 

Лектори и стейкхолдъри, поканени от НПО Зелена Странджа учасстваха в кръглата маса и 

представиха своя опит в организирането на еко акции и информационни кампании (насочени 

към младежите) в Природен парк Странджа, Бургаските езера. 

 

Еднодневна тематична конференция с 41 участника беше организирана на 21.08.2019 г. в 

град Малко Търново, България. 

Резултатите от анализа и лекциите бяха представени на тематичната конференция, заедно с 

ръководството за добрите практики в областта на управлението на отпадъците и по-специално 

- за справяне с нерегулираното замърсяване на реките и водните басейни. 
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Тематична конференция (Одеса, Украйна) - Институт по пазарни проблеми и 

икономически и екологични изследвания към Национална академия на 

науките (IMPEER) / Украйна 

 

Събитието се проведе на 17 септември 2019 г. и в Конферентна зала "ChasPik" (Ул. 

Хенуезка 1, Одеса, Украйна). Резултатите от анализа бяха представени на тематичната 

конференция, заедно с ръководство за добрите практики в областта на управлението 

на отпадъците и по-специално-  нерегулираното замърсяване на реките и водните 

басейни. 

Темите, които бяха разгледани в рамките на конференцията, бяха: 

 Представяне на проект „Нов подход за елиминиране на морските и речните 

отпадъци - MARLENA BSB 139“; 

 Представяне на резултатите от проекта за работната година (Украйна); 

 Национална стратегия за управление на отпадъците. Разработване на 

регионални планове за управление на отпадъците. Представяне на държавни 

програми за мониторинг на водите (Заповед на Държавната агенция по водите 

от 11 юни 2019 г. (№ 336 „За одобряване на програми за мониторинг на 

водата“). Водозащитни действия като начин за защита от запушване на 

резервоари; 

 Представяне на проект „Стратегия за нулеви отпадъци - постигане на 

благоприятно състояние на околната среда“ BSB_257, финансиран от 

Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020; 

 Методика за разработване на програми за образование в областта на околната 

среда в съответствие с европейските стандарти; 

 Ролята на НПО-тата в насърчаването на научен подход за премахване на 

замърсяването на морето и реките в съвременни условия; 

 Морско и речно замърсяване. Състояние на плажовете в Одеса; 

 Засилен капацитет за ефективно управление на отпадъците в зоната на 

еврорегион „Долен Дунав“ (CleanTown)“ по Програма EaPTC Молдова – Украйна. 
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Приносът на международните проекти на ЕС EMBLAS-Plus и MARLITER за решаване на 

регионалните проблеми на Черноморския басейн. 

На събитието присъстваха 21 участници. 

Решенията, взети в рамките на събитието: 

Резултатът от тематичната конференция е създаването на работна група и 

разработването на резолюция относно регулирането на плажовете на Одеса с цел 

намаляване на замърсяването на морето и реките. 

 Разработената резолюция следва да бъде представена за одобрение на сесията на 

Общинския съвет на Одеса  
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Събитието се проведе на 20 - 21 септември 2019 г. и беше организирано на адрес 2, Sanatornyi, 

Одеса, Украйна. 

Целта на кръглата маса е да представи резултатите от проучванията, проведени в страните 

партньори по проекта, както и да се обсъдят последващите действия. 

На събитието присъстваха представители от Турция, Румъния, България, Украйна и Молдова. 

Обсъдени бяха различни теми, сред които - провеждането на ефективни мерки за намаляване 

на замърсяването в тези райони. Бяха представени видове "замърсяване" и мерки за тяхното 

намаляване и премахване. 

Благодарение на кръглата маса партньорите и заинтересованите страни получиха 

възможността да обменят добри практики за управление на отпадъците. 

IMPEER ще създаде работна група и ще разработи резолюция относно третирането на 

плажовете на Одеса с цел намаляване на замърсяването на морето и реките. Разработената 

резолюция следва да бъде представена на сесията на Общинския съвет на Одеса за одобрение. 
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ПАРТНЬОРИ 

 

Община Демиркьой, Турция (Водещ 

партньор); бул. „Инеада“, Демиркьой, 

Телефон: 0090 288 681 6607 Факс: 0090 288 

681 6607 E-mail: 

belediyeyaziisleri@gmail.com 

Асоциация за устойчиво развитие "Прут-

Дунав" Галац (ПП3); Eroilor 16 Str. 800119 

Галац, Румъния,  Телефон: (+4) 0236 344 026 

Факс: (+4) 0236 344 026 E-mail: 

projecte@flagalati.ro 

Институтът по пазарни проблеми и 

икономически и екологични изследвания 

(IMPEER) / Украйна (PP5); 

Телефон: +38 (048) 725-14-65 Факс: +38 

(048) 725-14-65 E-mail: ecolog.ok@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

НПО Зелена Странджа, България (ПП2); 

Ул. „Иван Вазов“ 6, 8162 Малко Търново, 
България Телефон: +359888830066 

E-mail: info@zelenastrandja.com 

 

Екологичен консултативен център 
Кахул/ Република Молдова (ПП4); 

Ул. „Матеевич“ 21, 3900 Кахул – Молдова 
Телефон: +373 29 92 14 78 

E-mail: cce_cahul@yahoo.com 

 

Обшина Малко Търново, България (PP6) 

Ул. „Малкотърновска комуна“ 3, 

8162 Малко Търново, България 

Телефон: +3595952 / 30-23 Факс: +3595952/ 
30-23 

 E-mail: mt_kmet@mail.bg 
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