
 

 

 

Проект „По-чисти реки – по-чисти морета“ подсказва решения за едни от най-
наболелите въпроси свързани с качеството на околната среда в малките населени 
места 
 
Статия за медиите 
 
 
Преодолявайки пандемията и заплахата на непосредствените военни действия, 
изпълнението на проект „По-чисти реки – по-чисти морета“ обедини усилията на четири 
неправителствени организации и една община от различни страни на Черноморския басейн: 
България, Молдова, Румъния и Украйна, които работиха заедно за промотиране на добри 
практики за устойчиво управление на отпадъците; споделят добри практики и допуснати 
грешки и разпространяват информация за намаляване на биоразградимите отпадъци. В 
България проектът се изпълняваше в община Мъглиж – една мултиетническа община със 
свои специфични особености, успехи и уроци. 
 
Създаването и утвърждаването на иновативни методи за бърза оценка на замърсяването в 
речното легло, вкл. с прилагането на иновативни методи при използване на приложения за 
смартфон, беше един от акцентите на проекта. Партньорите разработиха и представиха 
пред представители на публичната власт, учени, студенти и ученици приложението за 
смартфон TAMApp. Чрез TAMApp всеки притежател на смартфон може да идентифицира 
местоположението на нерегламентирано депозирани отпадъци и да сигнализира 
контролиращите органи за прилагане на предвидените от закона мерки. Заедно с това по 
проекта бяха организирани редица мероприятия за почистване с активното участие на 
младежи, за да се насърчават младите хора, от една страна, да не изхвърлят безразборно 
отпадъци, а от друга страна да осъзнаят отговорността на всеки от нас да почиства и 
поддържа чисти обществените пространства. 
 
По проекта бяха закупени дробилка и листосмукачка, които ще продължат да се използват 
от кметствата на Ягода и Юлиево за поддържане на по-добра хигиена на обществените 
места и разделно събиране и компостиране на зелените биоразградими отпадъци. Така 
събраните отпадъци лесно и ефикасно могат да се компостират в изградените от Земя 
завинаги в рамките на изпълнение на проекта два компостера в централния парк на Ягода и 
в детска градина „1-ви юни“, Ягода. Рибарите намират най-добрите червеи за стръв в 
компостера в централния парк, а готовият компост се предпочита от всички за поддържане 
на зелените площи в непосредствена близост, за стайни растения, за собствената градина. 
Компостирането е приятен и достъпен начин за превръщане на зелените отпадъци в полезна 
плодородна почва. Компостирането при домашни условия и използването на благодатния 
компост директно в двора би елиминирало необходимостта от излишни скъпи транспортни 
разходи и необходимостта от осигуряване на нови площи за нови сметища. В това се 
убедиха всички, които участваха в обученията по проекта и получиха информационни и 
учебни материали за успешно практикуване на компостирането. Не е необходимо да 
закупувате скъпи съоръжения, за да започнете (а и за да продължите). Необходими са ви 1-
2 квадратни метра пространство върху гола пръст и ще успеете без усилие. Допълнителна 
информация можете да получите от нашата уебстраница www.earthforever.org. 
 
 

http://www.earthforever.org/


 

 

 

   
 
 

   



 

 

 

 
 
 
Партньорите работиха и за промотиране на рециклиране и минимизиране на пластмасовите 
отпадъци и инсталираха в редица училища, читалища и обществени места преси за 
смачкване на пластмасови бутилки, което цели да намали значително обема на 



 

 

 

пластмасовите отпадъци. Ако проявите любопитство и надзърнете в някой от контейнерите 
за събиране на битови отпадъци, ще бъдете впечатлени от огромния обем на пластмасовите 
бутилки. Пълни с… въздух те препълват бързо контейнерите, вкл. тези за разделно 
събиране. Наместо да чакаме да започне инсталирането на вендинг апарати за изкупуване 
на пластмасови бутилки в големите търговски вериги, да започнем веднага със смачкването 
за изваждане на въздуха от бутилката и намаляване на обема на отпадъка до 80%. Хората от 
малките населени места си знаят, че няма да дочакат скоро изпукване на бутилките по 
техните населени места. 
 

   
 
 

   
 
 Бяха разработени 20 инфографики, които представят информация за компостиране и 
използване на компоста; заплахата на пластмасовите отпадъци и непречистени отпадъчни 
води, вкл. за реките, моретата и океаните; повторното използване и рециклирането на 
отпадъци. 
 



 

 

 

Замърсяването на реките и моретата са сред най-застрашаващите екосистемите проблеми, 
а също човешкото здраве и икономическото добруване. Проектът направи възможно 
функционирането на иновативна модулна система за пречистване на отпадъчните води за 
сградата на кметството в Юлиево, общ. Мъглиж като ефикасен и достъпен способ за 
домакинства, фирми, обществени сгради в населени места без централна канализация. 
 

  
 
Фондация „Земя завинаги“ беше водеща организация на международния проект финансиран 
от програма Черноморски басейн 2014-2020 на ЕС, и отговорна за реализирането на 
дейностите по проекта в България по поречието на в. Тунджа в община Мъглиж, селата 
Ягода и Юлиево, където Земя завинаги работи в тясно партньорство с кметствата, 
училищата, читалищата и общностите. 
 
 

Този проект се изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз. Информацията се поднася от фондация 
„Земя завинаги“ – водеща организация по проекта, и по никой начин не трябва да се счита, че отразява 

вижданията на Европейския съюз като такъв. 

 


