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Изхвърлянето на пластмасови отпадъци и незаконното заустване на непречистени отпадъчни води 
от бита и животновъдството в речните легла са голям проблем за страните от Черноморския басейн.

Новият проект „По-чисти реки – по-чисти морета (CRoCuS)“ си поставя за цел да обедини усилията 
на четири неправителствени организации и една община от различни страни на Черноморския 
басейн: България, Молдова, Румъния и Украйна, които ще работят заедно за създаването и утвър-
ждаването на иновативни методи за бърза оценка на замърсяването в речното легло и потенциала 
за рециклиране на отпадъци, да промотират практики за устойчиво управление на отпадъците, да 
споделят добри практики и допуснати грешки и да разпространяват информация за намаляване на 
биоразградимите отпадъци и рециклиране и минимизиране на пластмасовите отпадъци. Замърсява-
нето на реките и моретата са сред най-застрашаващите екосистемите проблеми, а също човешкото 
здраве и икономическото добруване.

Ще се осъществят широка кампания за информиране на обществеността, изграждане на капацитет 
на местните институции и мобилизиране на общностите за намаляване замърсяването и опазване на 
речните легла. Партньорите ще се обединят познания и опит за реализиране на координирани 
действия: ще се разработи мобилно приложение за идентифициране на незаконни сметища, ще се 
обучат учители и ученици, ще се организират семинари и демонстрации за изработване на системи 
за децентрализирано пречистване на отпадъчни води, компостери, мулчиране; ще се организират 
кампании за почистване от пластмасови отпадъци по бреговете на Прут, Днепър и Тунджа; планира-
ни са демонстрации и инсталиране на устройства и прилагане на методи за рециклиране и използва-
не отново на пластмасови отпадъци, прес конференции, промоция в социалните медии, традицион-
ните и електронни медии; демонстрационни дни в 7 общности разположени в непосредствена бли-
зост до Тунджа, Прут и Днепър; разработване на обучителни материали и публикации.

Фондация „Земя завинаги“е водеща организация на международния проект с бюджет от 952 
хил.лв., предоставени от програма Черноморски басейн 2014-2020 на ЕС, и отговорна за реализира-
нето на дейностите по проекта в България – община Мъглиж, селата Ягода и Юлиево, където „Земя 
завинаги“ ще работи в тясно партньорство с кметствата, училищата, читалищата и общностите.
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