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РЕЗУЛТАТИ 

от процедура за подбор на проектни предложения BGENVIRONMENT-2.003 - „Малка грантова схема за мерки за намаляване 

на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води на Програма „Опазване 

на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.” 

 

 

 

 

 След приключване на работата на Комитетa за подбор на проекти по настоящата покана,  Програмният оператор обявява списъка на 

проектите за финансиране: 

 

 

 

Списък на проектите за финансиране по настоящата покана 
 

 
Регистрационен № в ИСУН 2020 Наименование  Бенефициент  Партньор/и 

1. BGENVIRONMENT-2.003-0006 

„Намаляване на морските отпадъци от 

земни източници в целева акватория на 

територията на община Поморие в 

едно с образовано и информирано 

общество спрямо замърсяването на 

морските води“ 

 община Поморие 

1. Местна 

инициативна 

рибарска група 

Поморие; 

 

2. International 

Development 

Norway AS, 

Норвегия 
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2. BGENVIRONMENT-2.003-0003 
„Прилагане на мерки за намаляване на 

морските отпадъци в Бургаския залив“ 
община Бургас 

1. Фондация „Шанс за 

децата и природата 

на България“;  

 

2. НПО The Blue 

Army, Исландия 

3. BGENVIRONMENT-2.003-0007 
„Ограничаване на морските отпадъци в 

община Приморско“ 
община Приморско 1. ПРИМ-ЛАН ЕООД 

4. BGENVIRONMENT-2.003-0001  

„Въвеждане на иновативен модел за 

намаляване на количеството 

пластмасови отпадъци в морската 

среда от наземни източници“ 

община Белослав 

1. ЕКОИНВЕСТ 

АСЕТС АД; 

 

2. Фондация „Зелена 

индустрия, 

иновации и 

технологичен 

трансфер“; 

 

3. International 

Development Norway 

5. BGENVIRONMENT-2.003-0005  

„Намаляване на отпадъците в 

акваторията на гр. Несебър чрез акции 

за почистване и кампании за 

повишаване на съзнанието на местното 

население: опазване на морското 

природно и културно наследство като 

обществена отговорност и ресурс за 

местния традиционен поминък“ 

община Несебър N/A 
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6. BGENVIRONMENT-2.003-0002  

„Прилагане на иновативни мерки за 

намаляване на морските отпадъци в 

крайбрежните зони на община Шабла“ 

община Шабла 

1. Сдружение 

„Приятели на Черно 

море“ ; 

 

2. Институт за 

Морски изследвания 

(Institute of Marine 

Research) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


