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MARLENA: Eliminarea deșeurilor marine și fluviale
Noua abordare BSB - 139

Muncă activă cu părțile interesate și tinerii pentru o Mare
Neagră mai curată și râuri curate

Evenimentele MARLENA au adus la cunoștință publicului și au educat
despre poluarea în mare și râuri, valoarea biodiversității marine,
precum și ecologismul general. Publicul țintă al proiectului este tinerii,
turiștii, întreprinderile, comunitățile și autoritățile locale,
organizațiile educaționale. Se subliniază în special dezvoltarea
comportamentului civic și de mediu responsabil în rândul tinerilor.
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.
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Acțiuni ecologice în Bulgaria crescând gradul de
conștientizare a publicului organizat în primăvara
anului 2019
Au fost organizate 2 acțiuni
eco cu participarea
studenților, turiștilor,
cetățenilor în Bulgaria
03 mai 2019
Acțiune ecologică de
curățare din zona Maslen
nos Cape, Plaja Mirius și
Shell Beach, lângă orașul
Primorsko, la care au
participat 39 de persoane.
26 iunie 2019
Curățarea plajelor greu
accesibile de-a lungul
traseului Ahtopol până la
gura râului Veleka la care au
participat 20 de persoane.

Voluntarii
organizați
de
Green
Strandja au curățat 4 teritorii și au
adunat peste 1,5 tone de deșeuri de-a
lungul coastei Mării Negre, sud-estul
Bulgariei
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.
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Cooperarea și diseminarea bunelor
practici pentru gestionarea deșeurilor în
regiunea BSB
Fiecare dintre noi creează deșeuri: acasă,
la școală, la serviciu, pe stradă.
Prin urmare, rezultatele sistemului de
gestionare a deșeurilor depind în principal
de gradul de responsabilitate și
conștientizare a utilizatorilor săi - noi.
Manualul de bune practici pentru
gestionarea deșeurilor în regiunea
bazinului Mării Negre prezintă practici și
abordări de bună guvernare a autorităților
locale, organizațiilor de afaceri și
nonguvernamentale din Turcia, Bulgaria,
România, Moldova, Ucraina.

Uniunea de construcții și exploatare a
deșeurilor solide Kirklareli (KIRK KAB),
Turcia

Se concentrează pe abordări și proiecte
care duc la reducerea deșeurilor din mări
și râuri, precum și introducerea sistemelor
separate de colectare a deșeurilor și
proiecte care fac trecerea de la
„abordarea” deșeurilor la gestionarea
materiilor prime.
Pentru a atinge aceste obiective, este
necesară schimbarea organizării colectării
deșeurilor, lansarea unei campanii
educaționale eficiente, precum și investiții
sigure.

Proiect de deșeuri zero, Ministerul
Mediului și Urbanizării, Turcia

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green
Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii Europene.
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Procedura de consultare publică cu privire la
„GHIDUL CELOR MAI BUNE PRACTICI PRIVIND
GESTIONAREA DEȘEURILOR în Galați, România
Pentru a atinge prioritățile stabilite în
strategia europeană pentru materialele
plastice într-o economie circulară, au fost
propuse un set de măsuri structurate În
Bulgaria și România pe următoarele teme
prioritare:
• Îmbunătățirea aspectelor economice și a
calității reciclării materialelor plastice, cu
potențial de reciclare; stimularea cererii
de materiale plastice reciclate; o colectare
și sortare mai bună și mai armonizată.
• Reducerea deșeurilor de plastic și
eliminarea deșeurilor pe domeniul public:
prevenirea generarii deșeurilor de plastic
în mediu prin reducerea utilizării
articolelor de unică folosință și reducerea
deșeurilor marine; stabilirea unui cadru de
reglementare clar pentru materialele
plastice cu proprietăți biodegradabile;
reglarea micro-plasticelor;
• Orientarea inovării și a investițiilor către
soluții circulare;
• Evaluarea acțiunii la nivel global.

Sistemele integrate de gestionare a
deșeurilor construite în Bulgaria și
România sunt printre cele mai bune
practici prezentate în manual

Consultarea publică a avut loc la Galați
timp de 3 zile între 20 și 22 iunie 2019.
Participanții
au
salutat
eforturile
MARLENA PP de a oferi un instrument de
lucru viabil pentru gestionarea deșeurilor
și au lăudat inițiativa MARLENA de a
sprijini
conștientizarea
plasticului
deoarece sufocă mediile naturale,
punând în pericol biodiversitatea.

Studiu și vizită de teren pe ZONA FLAG în
timpul consultărilor publice la Galați

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green
Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii Europene.
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Proiectarea, producerea și diseminarea materialelor,
sporind responsabilitățile și conștientizarea
Ghidul de bune practici pentru gestionarea deșeurilor în bazinul Mării Negre
a fost tradus în bulgară, turcă, română, ucraineană

Ghidul a fost tipărit în limba bulgară de către municipalitatea Malko Tarnovo în
1000 de exemplare și distribuit între instituțiile locale și participanții la
evenimente desfășurate în Bulgaria până acum

A fi cetățean responsabil
este un ghid privind
poluarea apei dedicat
tinerilor, turiștilor și
comunităților locale. A
fost proiectat și tipărit în
5 limbi de CCE Cahul,
Moldova și diseminat în
regiunea BSB.
Eco-tabără desfășurată în
zona Petrova niva, Bulgaria
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.
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Asociația
Green Strandja
6, Ivan Vazov Str.
8162 Malko Tarnovo
Bulgaria
Oficiul proiectului:
Burgas,
Tel: +359888830066
E-mail: info@
zelenastrandja.com
marlena.blacksea@
gmail.com
www.marlenablacksea.eu

Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020
Editorul materialului: Asociația Green Strandja august 2019
Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020
este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul
european de vecinătate și de țările participante: Armenia,
Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România,
Turcia și Ucraina.
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.

