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MARLENA: Новий Пiдхiд в Усуненнi Морського та Рiчкового Забруднення 
eMS Ref No: BSB - 139

Активна робота зі стейкхолдерами та молоддю 
для більш чистого Чорного моря та річок

Події MARLENA підняли громадську обізнаність щодо забруднення  
моря та річок, звернули увагу на цінність морського 
біорізноманіття, а також на загальне ставлення до екології. 
Цільова аудиторія проекту - молодь, туристи, підприємства, 
громадські організації, місцеві спільноти та органи влади, освітні 
організації. Особлива увага приділяеться розвитку відповідальної 
громадянської та екологічної поведінки серед молоді.
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Еко-акції в Болгарії, що сприяють підвищенню обізнаності 
громадськості, що відбулися навесні 2019 року

Волонтери, організовані Зеленою 
Странджаю, очистили 4 території та 
зібрали понад 1,5 тонни відходів 
уздовж узбережжя Чорного моря, 
Південно-Східної Болгарії.

У Болгарії було 
проведено 2 еко-акції за 
участю студентів, 
туристів, громадян

03 травня 2019 року
Еко-очисна акція в районі 
мису Маслен-ніс, Міріус-
Біч і Шелл-Біч біля міста 
Приморсько, в якій взяли 
участь 39 учасників.

26 червня 2019 року
Очищення 
важкодоступних пляжів 
по маршруту Ахтополь до 
гирла річки Велека 
відвідало 20 учасників.
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Співпраця і поширення передового досвіду з 
управління відходами в регіоні Чорноморського 
басейну

Кіркларельський союз місцевого 
самоврядування будівництва та 
експлуатації об'єктів твердих 
побутових відходів (KIRK KAB), 
Туреччина

Кожен з нас створює відходи: вдома, у 
школі, на роботі, на вулиці.

Тому результати системи управління 
відходами залежать, головним чином, 
від ступеня відповідальності та 
обізнаності її користувачів - нас.

Посібник з передової практики 
поводження з відходами в басейні 
Чорного моря представляє хороші 
практики управління та підходи місцевих 
органів влади, бізнесу та неурядових 
організацій в Туреччині, Болгарії, Румунії, 
Молдові, Україні.

Основна увага приділяється підходам та 
проектам, що призводять до скорочення 
відходів у морях і річках та впровадження 
систем окремого збору відходів, а також 
проектам, що здійснюють перехід від 
"боротьби" з відходами до управління 
сировиною.

Для досягнення цих цілей необхідно 
змінити організацію збору відходів, 
розпочати ефективну освітню кампанію, а 
також забезпечити інвестиції.

Проект "Нульові відходи", 
Міністерство навколишнього 
середовища та урбанізації, Туреччина
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Порядок проведення консультацій з громадськістю по 
Керівництву Найкращими Практиками щодо 
Поводження з Відходами у м. Галац, Румунія 

Громадські консультації проходили у Галаці 
протягом 3 днів між 20 та 22 червня 2019 року. 
Учасники погодили зусилля MARLENA щодо 
забезпечення життєздатного робочого 
інструменту поводження з відходами та високо 
оцінили ініціативу MARLENA підтримувати 
обізнаність щодо пластмаси, оскільки пластик 
задушує природні середовища, загрожуючи 
біорізноманіттю.  

Для досягнення пріоритетів, визначених в 
Європейській стратегії відносно пластику в 
умовах кругової економіки, було 
запропоновано комплекс структурованих 
заходів у Болгарії та Румунії за такими 
пріоритетними темами:
• Поліпшення економічних аспектів та якості 
переробки пластику - дизайн із потенціалом 
переробки; стимулювання попиту на 
вторинну сировину; кращий і більш 
узгоджений збір та сортування.

• Скорочення пластикових відходів та 
утилізації відходів у загальнодоступному 
користуванні: Запобігання утворенню 
пластикових відходів у навколишньому 
середовищі за рахунок зменшення 
використання одноразових виробів та 
зменшення кількості морських відходів; 
встановлення чіткої нормативно-правової 
бази щодо пластику із біологічно 
розкладаними властивостями;  регуляція 
мікропластиків;

• Орієнтація інновацій та інвестицій на 
кругові рішення;

• Оцінювання дій у всьому світі. 

Інтегровані системи поводження з 
відходами, побудовані у Болгарії та 
Румунії, є одними з найкращих практик, 
представлених у Посібнику. Навчальний та виїзний візит на ОБЛАСТЬ ФЛАГУ 

під час Громадських консультацій у м. Галац.
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Розробка, виготовлення та поширення матеріалів, 
що підвищують відповідальність та обізнаність

Посібник було надруковано на болгарській мові муніципалітетом Малко 
Тирново накладом 1000 екземплярів і розповсюджено серед місцевих 
установ і учасників заходів, проведених в Болгарії до теперішнього часу.

Керівництво з належної виробничої практики поводження з відходами у басейні 
Чорного моря переведено на болгарську, турецьку, румунську та українську мови. 

Посібник було 
надруковано на 

болгарській мові 
муніципалітетом Малко 
Тирново накладом 1000 

екземплярів і 
розповсюджено серед 

місцевих установ і 
учасників заходів, 

проведених в Болгарії до 
теперішнього часу.

Еко-табір  в районі Петрова 
Нива, Болгарія
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ǗǵȋǱȂǳǦ ǔǵǫǶǦǼȋǯǳǦ çǇǦǷǫǯǳ ǝǴǶǳǴǩǴ ǲǴǶȅ 2014-2020è
 ǖǫǪǦǰǸǴǶ ǲǦǸǫǶȋǦǱǹ: ƽǕǖǋǋǊ ǓǆǓ ǙǰǶǦȌǳǮ

 Серпень 2019
 ǗǵȋǱȂǳǦ ǴǵǫǶǦǼȋǯǳǦ ǵǶǴǩǶǦǲǦ çǇǦǷǫǯǳ ǝǴǶǳǴǩǴ ǲǴǶȅ 2014-2020è ǷǵȋǱȂǳǴ ǺȋǳǦǳǷǹȉǸȂǷȅ 

ƻǨǶǴǵǫǯǷȂǰǮǲ ǗǴȄǭǴǲ ǽǫǶǫǭ ƻǨǶǴǵǫǯǷȂǰǮǯ ȋǳǷǸǶǹǲǫǳǸ ǷǹǷȋǪǷǸǨǦ ǸǦ ǭǦ ǹǽǦǷǸȄ ǰǶǦȌǳ: ǈȋǶǲǫǳȋȌ, 
ǇǴǱǩǦǶȋȌ, ǉǶǹǭȋȌ, ǉǶǫǼȋȌ, ǖǫǷǵǹǧǱȋǰǮ ǒǴǱǪǴǨǦ, ǖǹǲǹǳȋȌ, ǘǹǶǫǽǽǮǳǮ ǸǦ ǙǰǶǦȌǳǮ.ǜȅ ǵǹǧǱȋǰǦǼȋȅ ǧǹǱǦ 

ǵȋǪǩǴǸǴǨǱǫǳǦ ǭǦ ǺȋǳǦǳǷǴǨǴȌ ǵȋǪǸǶǮǲǰǮ ƻǨǶǴǵǫǯǷȂǰǴǩǴ ǗǴȄǭǹ. ǍǲȋǷǸ ǪǦǳǴȌ ǵǹǧǱȋǰǦǼȋȌ ȉ 
ǨǮǰǱȄǽǳǴȄ ǨȋǪǵǴǨȋǪǦǱȂǳȋǷǸȄ ƽǳǷǸǮǸǹǸǹ ǵǶǴǧǱǫǲ ǶǮǳǰǹ ǸǦ ǫǰǴǳǴǲȋǰǴ-ǫǰǴǱǴǩȋǽǳǮǻ ǪǴǷǱȋǪǬǫǳȂ 

ǓǆǓ ǙǰǶǦȌǳǮ ȋ ǬǴǪǳǮǲ ǽǮǳǴǲ ǳǫ ǲǴǬǫ ǧǹǸǮ ǨǮǰǴǶǮǷǸǦǳ ǪǱȅ ǨȋǪǴǧǶǦǬǫǳǳȅ ǵǴǩǱȅǪȋǨ 
ƻǨǶǴǵǫǯǷȂǰǴǩǴ ǗǴȄǭǹ.
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