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MARLENA: Marine and River Litter Elimination
New Approach, BSB – 139

ЕКО ЛАГЕРИ И EКО ДЕЙНОСТИ, реализирани от 

партньорите по проект MARLENA през лятото на 2019г.

г.

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 областта за намаляване и премахване на замърсяването. Дейностите за

повишаване на обществената осведоменост, осъществени през лятото и есента на 2019

г., включваха широка кампания 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 и на местните общности.
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Еко-лагери, проведени в Странджа 

планина, България

От 31 май до 1 юни беше организиран 

първият палатков еко лагер за деца като 

част от дейностите на 

неправителствената организация „Зелена 

Странджа“ по проект MARLENA. Проектът 

предвижда 5 местни лагера и един лагер 

с международно участие, които да се 

проведат на територията на природен 

парк Странджа, България.

Около 50 деца участваха в спортни и 

образователни игри сред природата, 

придобиха нови знания за природните 

паркове и защитените територии в 

Странджа, опазването на 

биоразнообразието, историята на 

региона и алпинизма.

По време на лагера децата участваха в 

спортни и образователни игри сред 

природата, научиха как да използват 

компас, колко и какви са резерватите в 

Странджа, научиха за боклука от реката 

до Черно море, посетиха историческия 

музей. Беше представена и платформата 

MARLENA.

По време на обиколките децата 

участваха в еко кампания и събраха 

отпадъци по пътя към река Велека, която 

се влива в Черно море. Сред най-

важните уроци, научени от лагера според 

децата, беше: В природата единственото 

място на нашия боклук е в раницата!

31 май – 1 юни, 2019

30 юли - 31 юли, 2019

1 август - 2 август, 2019

27-28 август, 2019 

29-30 август, 2019



Бюлетин на проект MARLENA

Общи граници. Общи решения.

4-ти бюлетин,
Октомври 2019 г.

Международен еко-лагер в Китен, 

България от 6-ти до 8-ми август 2019 г. 

От 6-ти до 8-ми август в къмпинг „Китен“

беше организиран международен еко-лагер

Китен 2019. 14 деца от България, Турция,

Румъния, Молдова и Украйна бяха отседнали

на палатки в къмпинг „Китен“, в близост до

някои от най-живописните места на Българско

Черноморие.

През трите дни на лагера децата забравиха за

телефоните си и се включиха в спортни и

образователни игри сред природата; те се

запознаха и с биоразнообразието в природен

парк „Странджа“, обсъдиха теми за

опазването на природата и как те сами могат

да допринесат за намаляване на отпадъците

около нас и особено в моретата и реките,

което е една от целите на проекта. По време

на организирания поход те усетиха тайнствата

на Беглик Таш, магията на фиордите и

пещерата на тюлените в района на Маслен

Нос. Децата проявиха активност и отговорност

към природата по време на еко акция за

почистване на недостъпните места в района

от отпадъците, които морето носи. Най-

интересното за децата беше почистването на

устието на река Караага, което се извърши с

каяци. След много смях и добро настроение

по време на лагера, децата ще отнесат в

своите страни не само спомени от красивите

места, топлото море в България и добрите

приятелства, но и послания към своите близки

и приятели да бъдат по-активни в

намаляването отпадъците около нас, за по-

чисто море и по-чист свят!
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Еко-лагери за деца, организирани в 

Турция
На 27 и 28 август 2019 г. деца от

Демиркой участваха в местните

еко-лагери в Инеада, Турция.

Лагерът включваше теоретична

част, проведена в посетителския

център на Природен парк „Инеада

Лонгоз“ и кампания за почистване на

отпадъците от защитената

местност Мертско езеро и Черно

море. По време на събитието

екипът на проекта представи и

ръководството „Отговорен

гражданин“, подготвено от

Екологичен център Кахул - Молдова,

което съдържа полезна информация

за децата относно опазването на

природата.
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Еко лагери в Затун, Галац, Румъния 

28.09.2019 г.
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Еко-лагери 

за деца, 

организира

ни в 

Национален 

парк Орхей, 

Молдова

Над 20 деца от околността на Национален парк Орхей участваха в екологичен и

духовно образователен лагер, организиран от Екологичното движение на

Молдова и манастира Курчи, между 21 и 28 юли 2019 г. Дейността се

осъществява с благословията на П. С. Силуан, зам. Орхийски епископ,

митрополит Викарий, игумен от манастира Курчи.

В лагера бяха поканени победителите в конкурса „Културно и природно

наследство на резервата на Стария Орхей“, проведен от Екологичното

движение на Молдова през пролетта на тази година, и деца от селата около

горската туристическа пътека Курчи-Доничи. Лагерът беше организиран с цел

да вдъхнови децата да обичат красивото, да бъдат креативни и да се

стремят към нови висоти, да познават своите земи, да ги ценят и

популяризират. Участниците се включиха в уроци на открито на теми за

природата, туризъм,духовност, разпознаване и сигнализиране на дейностите

по горския туристически маршрут Курчи-Доничи. За да развият своите знания

и умения за разбиране на природата, подрастващите разработиха модел на

релефа от културно-природния резерват Орхейул Вечи. Те също така

обиколиха с екскурзовод A. Donici и резервата Plaiul Fagului, където разгледаха

природното и културното наследство. Игрите и лагерния килим бяха част от

програмата.
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Еко-лагери в Украйна

На 27 и 28 август 2019 г. екипът по проекта

от Украйна организира 2 еднодневни еко -

лагери в Украйна. През тези 2 дни

участниците имаха възможност да

управляват лодка, да присъстват на

лекцията „Отпадък: Кое какво е?“, урок:

„Нов подход за премахване на морските и

речните отпадъци“.

Проведена беше също така екологична

експедиция на участници в лагера в

Черноморския басейн и практически

занимания за разделно събиране на боклука.

Събитията завършиха с кръгла маса -

дискусия за екологичните проблеми и

анализи от проучванията за състоянието

на околната среда.
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Еко-акции, проведени в България

Над 50 доброволци участваха в 2

еко - акции за почистване на

зоните около защитена местност

„Устието на река Изворска” и

защитената местност „Ченгене

скеле”, област Бургас на 13 и 14

септември. 75 чувала с боклук или

около 900 кг бяха събрани само за

няколко часа. Сред тях са

преобладаващи пластмаси,

консерви, цигари, риболовни

мрежи и принадлежности, битови

отпадъци.
Владимир Димитров -

председателят на СНЦ Зелена

Странджа, организатор на еко-

акциите, заяви, че регулярните

дейности по почистване,

организирани от сдружението и

други организации, са по-скоро

възпитателни и образователни. За

да се елиминира замърсяването, от

съществено значение е да се

предотврати изхвърлянето в

околната среда и да се ограничи

потреблението на определени стоки

за еднократна употреба, предимно

пластмасови. Всички тези отпадъци

или се разлагат много бавно, или се

разпадат на микрочастици, но

всички те веднъж попаднали в

природата отравят почвата, водата

и живите организми по различен

начин - тази отрова може да се

върне и да навреди и на хората.
Еко-акция около защитена местност

„Устието на река Изворска”, област

Бургас
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Еко-акции, организирани в Турция и Украйна

IMPEER, Украйна организира среща с

представители на младежта и

образователната сфера. Екипът по проекта

запозна заинтересованите страни с проект

MARLENA и замърсяването на реката, почистен

беше брегът от пластмаса.

Еко акция, проведена в Инеада,

Турция на 27-28 август 2019 г.

Все повече мислещи хора

започват да осъзнават тежестта

на проблема. Личният пример и

екологичното образование сред

младите хора са много важни за

изграждането на отговорно

общество. Това е и една от целите

на проект MARLENA - да обедини

съмишленици, за да предотврати

замърсяването. По време на еко

кампаниите бяха разпространени

рекламни и образователни

материали с послания и добри

практики от други държави в

басейна на Черно море.

http://www.marlenablacksea.eu/

Платформата е инструмент за

мотивиране и организиране на

хората да работят заедно за

премахване на морските

отпадъци.

http://www.marlenablacksea.eu/
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Сдружение Зелена 
Странджа

Ул. Иван Вазов 6
8162 Малко Търново
България

Офис на проекта: Бургас,
Телефон: +359888830066
Имейл: информация @
zelenastrandja.com
marlena.blacksea @
gmail.com
www.marlenablacksea.eu
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