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START PROIECT

MARLENA: Marine and River Litter Elimination New Approach 
eMS Ref No: BSB - 139

Șase parteneri din cinci țări diferite aduc laolaltă expertiza, resursele și 
cunoștințele lor pentru implementarea proiectului MARLENA, finanțat de 
către Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate ENI, 
Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 - 2020.

This publication has been produced with the financial assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole

responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.
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Despre MARLENA, eMS BSB139

PARTNERI:
• Municipalitatea Demirkoy,Turcia (Lider);
• Asociația Zelena Strandja, Bulgaria (PP2);
• Asociația pentru Dezvoltare Durabilă “Prut-Dunare” Galați (FLAG Galati), România (PP3);

• Centrul de Consultanță Ecologică Cahul, Moldova (PP4);

• Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research National Academy of

Sciences of Ukraine, Ukraine (PP5);
• Municipalitatea Malko Tarnovo, Bulgaria (PP6).

Scopul proiectului MARLENA contribuie la 
sporirea gradului de conștientizare și educație 
publică cu privire la problemele majore ale 
deșeurilor maritime, valoarea biodiversității și 
protecția mediului pentru publicul țintă precum 
tineri, turiști, mediu de afaceri, comunități 
locale și autorități, organizații educaționale. O 
atenție deosebită este acordată dezvoltării 
cetățeniei ecologice și responsabile și 
comportamentului ecologic în rândul tinerilor.

This publication has been produced with the financial assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole

responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.
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Activitățile noastre

Activitățile proiectului MARLENA sunt orientate către consolidarea rolului  
comunității și să implice populația comunităților locale în promovarea și 
implementarea campaniilor transfrontaliere de ecologizare a coastei și 
râurilor din Bazinul Mării Negre și împărtășesc experiențe bune în acest 
domeniu în reducerea și eliminarea poluării.

Am început conferințele de lansare proiect în fiecare țară!

Evenimentul de lansare a Proiectului MARLENA a avut loc în arealul Igneada, 
Demirkoy/Turcia, în perioada 15 - 16 septembrie 2018, cu participarea tuturor 
partenerilor din proiect. Ca urmarea a evenimentului de lansare s-a organizat și 
prima ședință a Comitetului Director.

This publication has been produced with the financial assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole

responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.
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Activitățile noastre

Am început conferințele de lansare proiect în fiecare țară!

• Romania: Conferința de lansare proiect s-a organizat în data de 25.10.2018,
• Bulgaria, Malko Tarnovo Municipality: Conferința de lansare - 31.10.2018,
• Bulgaria, Zelena Strandja, în timpul turului Munților Strandzha - 02.11.2018,

• Ucraina: Conferința de lansare proiect s-a organizat în data de 06.11.2018,
• Moldova:în Slobozia Mare, Cahul s-a organizat conferință 09.11.2018.

This publication has been produced with the financial assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole

responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.
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Ce vom face...

În lunile următoare până la sfârșitul lui 2019 intenționăm să realizăm un studiu 
consolidat privind legislația națională și bune practici eficiente în gestionarea 
deșeurilor și scăderea cantităților deșeurilor marine și fluviale.

De asemenea, fiecare partener de proiect va realiza întâlniri și consultări cu 
actorii locali. Se va organiza o conferință internațională în Ucraina.

În cadrul proiectului, fiecare partener a pregătit o listă cu actorii locali și 
regionali, iar în februarie 2019 se vor organiza întâlniri/consultări la nivel local 
de informare.

În cursul anului 2019 se va elabora și publica un ghid ce va cuprinde liniile 
directoare pentru un comportament ecologic responsabil „Cetățenie 
responsabilă” pentru copii și studenți și turiști.

În vara anului 2019 sunt prevăzute campanii de ecologizare ce se vor derula în 
Moldova, România și Ucraina pe malurile fluviului /mării /apelor interioare.

Tot pentru vara anului 2019 sunt previzionate acțiuni eco și tabără ecologică 
internațională pentru tineri și copii

Activități ECO CAMP în Romania, Turcia, Ucraina si Moldova.

Municipalitatea Malko Tarnovo va organiza campanii de informare.

This publication has been produced with the financial assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole

responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.
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Ce vom face...

Partenerii din Turcia și Bulgaria vor realiza lucrări de investiții în arealele lor

Municipalitatea Malko Tarnovo  va 
realiza un sistem de colecatre 
selectivă a deșeurilor în orașul 
Malko Tarnovo, Bulgaria.

Municipalitatea Demirkoy va realiza 
lucrări de construcții pentru eliminarea 
deșeurilor în Demirkoy.

This publication has been produced with the financial assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole

responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.



Demirkoy Municipality, Turkey (Lead Partner);

Igneada Blvd, Demirkoy/Kirklareli, Turkey

Phone: 0090 288 681 6607

Fax: 0090 288 681 6607

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com

Zelena Strandja Association, Bulgaria (PP2);

6, Ivan Vazov Str. 8162 Malko Tarnovo-Bulgaria

Phone: +359888830066

E-mail: info@zelenastrandja.com

Galati Association for Sustainable Development 

“Prut-Dunare” (FLAG Galati), Romania (PP3);

Eroilor 16 Str. 800119 Galati, Romania

Phone: (+4) 0236 344 026

Fax: (+4) 0236 344 026

E-mail: projecte@flagalati.ro

Cahul Ecological Counseling Center,

Republic of Moldova (PP4);

21. Mateevici Str. 3900 Cahul - Moldova

Phone: +373 29 92 14 78

E-mail: cce_cahul@yahoo.com

Institute of Market Problems and Economic

& Ecological Research National Academy of 

Sciences of Ukraine, Ukraine (PP5);

Phone: +38 (048) 725-14-65

Fax: +38 (048) 725-14-65

E-mail: ecolog.ok@ukr.net

Malko Tarnovo Municipality, Bulgaria (PP6)

3, Malkotarnovska komuna Str.

8162 Malko Tarnovo, Bulgaria

Phone: +3595952 / 30-23

Fax: +3595952 / 30-23

E-mail: mt_kmet@mail.bg
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Partnership

This publication has been produced with the financial assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole

responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.



Project Lead partner:
Demirkoy Municipality

Address: Igneada Blvd, Demirkoy / Kirklareli, Turkey
Phone: 0090 288 681 6607
Fax : 0090 288 681 6607

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com

Mayor: Muhlis YAVUZ, Mayor of Demirkoy Municipality
Coordinator: Ibrahim CEKIC (ibrahim.cekich@gmail.com)

Technical Expert Assistant: Semih ULAS (semihulas756@hotmail.com)
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reflect the views of the European Union.

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020
The editor of the material: Demirkoy Municipality -LP
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Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the European Union through

the European Neighbourhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia,
Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine.

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of
this publication are the sole responsibility of Demirkoy Municipality and can in no way be taken to reflect

the views of the European Union.




