Отпадъците могат да бъдат въведени косвено до
морето чрез реки, канализации, бури или вятър.
Може да са също така случайно загубени,
включително предмети и материали изгубени в
морето при лоши метеорологични условия.

Твърдите отпадъци
в морето
и по крайбрежието

По преценки на учените всяка година в световния
океан постъпват средно по 8 млн. т пластмасови
отпадъци. Всеки ден корабите изхвърлят в морета
и океани по 5.5 млн. броя отпадъци. Те стават
причина за гибелта на стотици хиляди морски
птици, бозайници, риби и други морски видове.
Разграждането на твърдите отпадъци в морето
отнема от няколко до десетки стотици и дори
хиляди години.
Твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието
представляват сериозна заплаха и създават големи
рискове за обществото и начина му на живот.
Проблемът е отчетен ясно в световен мащаб с
Декларация §163 Рио+20 и две директиви на
Европейския съюз – Директивата за отпадъците и
Рамковата директива за морска стратегия (РДМС).
По плажовете на Черно море има в изобилие
отпадъци като пластмасови чаши и бутилки,
торбички, цигарени фасове, батерии, санитарни
продукти, хартиени опаковки, части от облекло и
предмети на бита, парчета от строителни
материали и още много други. В акваторията на
пристанищата, на дъното в крайбрежните води и
по шелфа, както и във водния стълб също има много
твърди отпадъци. Проблемът с техния произход и
разпространение още не е достатъчно проучен.
Решаването му е от огромно значение за
обществото и е свързанo с прилагането на РДМС и
разработената във връзка с нея Стратегия за
опазване на околната среда в морските води на
Черно море (Морска стратегия) на Република
България.
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Проектът „Намаляване на отпадъците в морето
и по крайбрежието и устойчиво използване на
природните ресурси“ се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009–2014 г.
www.ngogrants.bg

Clean Rivers for a Clean Sea

Проектът
ерноморска мрежа на неправителствените
организации (ЧМНО) и Бургаска асоциация за
екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) осъществяват
проект „Намаляване на отпадъците в морето и по
крайбрежието и устойчиво използване на
природните ресурси“ със съфинансиране на
Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009–2014 г.
(www.ngogrants.bg)

Ч

Морските отпадъци не са включени в националната
регулаторна рамка, въпреки че страната ни има
определени задължения във връзка с тях. Проектът
ангажира НПО в стимулиране на политиките за
балансирано развитие и устойчиво използване на
природните ресурси на морето и крайбрежието.
Цели
Общата цел на проекта е да повиши приноса на НПО
за устойчивото развитие, а неговата специфична
цел е да насочи вниманието на властите и
обществото към проблема с натрупването на
твърди отпадъци в морската среда и по
крайбрежието, което води до еградация на ресурса
и създава големи рискове за хората.
Отпадъците по крайбрежието са много видим
проблем, който е ясен за обществото, но тези в
морската среда не са толкова видими и са слабо
познати. За предотвратяването и намаляването

им все още слабо се използват обществената
ангажираност и ресурсът на образователните
институции, учители, екоактивисти и НПО от
крайбрежието, както и формите на т. нар.
гражданска наука, които намират приложение за
събиране на данни за мониторинг и включването им
в базата данни на Европейската агенция за околна
среда.
Дейности
Ÿ Анализ на проблема за отпадъците в морето и по
крайбрежието и изготвяне на предложения за
изменения и допълнения в регулаторната рамка.
Ÿ
Ÿ Две срещи в Министерството на околната среда
и водите и Народното събрание за ангажиране на
вземащите решения с проблема.
Ÿ
Ÿ Две кръгли маси с представители на морски
общини, администрации, бизнеси, общности на
Северното и Южното Черноморие за събиране на
предложения.
Ÿ
Ÿ Среща на НПО и медии от крайбрежието и
страната за обобщаване на предложенията.
Ÿ
Ÿ Две обучения на младежи за мониторинг на
отпадъците и попълване на бази данни с
приложението Marine LitterWatch – мониторинг от
типа „гражданска наука“ и попълване на база данни.
Ÿ
Ÿ Две младежки събирания с акции и арт прояви с
показване на филм и обобщаване на дейността по

www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea

формите на гражданската наука.
Ÿ
Ÿ Ангажиране на обществеността с инициативите
за промени в законодателната рамка и мониторинга
на отпадъците.
Твърди отпадъци в морската среда
Морските отпадъци включват всички бракувани,
изхвърлени или изоставени в морската и
крайбрежната околна среда произведени или
допълнително обработени предмети, съставени от
твърди материали. Твърдите отпадъци в морската
среда включват както видимите макроотпадъци –
предмети като бутилки, торбички или части от
рибарски мрежи, така и микроотпадъци – влакна от
дрехи или парченца раздробена пластмаса, които са
твърде малки, за да се видят с просто око. Сред
морските отпадъци има предмети, изработени от
хартия, дърво, стъкло и порцелан, но преобладават
предметите от пластмаса. Именно те
представляват най-голяма опасност за здравето на
морската среда и хората, най-трайно загрозяват
крайбрежието и носят най-много вреди за
икономиката и благосъстоянието на всички,
свързани с морето.
Твърдите отпадъци в морската среда са проблем,
създаден изцяло от хората. Това са най-често
предмети и материали, които са направени или
използвани от човека и преднамерено изхвърлени в
морето, в реките или по плажовете.

