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Увод
Замърсяването с пластмаси е растяща заплаха за всички морски и
пресноводни басейни. То се превръща в проблем с увеличаване на
употребата на синтетични полимери, добивани от нефт от 50-те
години на ХХ век. Широкото приложение на пластмасите в много
сфери на живота води до огромен ръст в тяхното производство,
който надвишава този на повечето други материали, създадени от
човека. По изследователски оценки до днес са създадени 8,3
милиарда тона първични пластмаси. До 2015 г. са генерирани 6,3
милиарда тона пластмасови отпадъци като 9% от тях са били
рециклирани, 12% – изгорени и 79% са депонирани или попаднали в
природата.
За производството на опаковки са използвани около 3 милиарда
тона от цялата произведена пластмаса. Именно тази употреба на
полимерите има най-кратък живот: от няколко дни до около година.
Съществена част от проблема с проникването на пластмасовите
отпадъци в природата е много дългият период за разграждането им
– от десетилетия до векове. Дори когато се превърнат в
микропластмаси с размер под 5 мм, те проникват в хранителните
мрежи в морските и сладководните екосистеми. Макар
въздействието на микропластмасите да е все още предмет на
изучаване, ясно е, че те представляват риск за здравето на водните
организми и вероятно на хората.
Неотдавнашни оценки сочат, че между 19 и 23 милиона тона
пластмасови отпадъци достигат водните екосистеми по света всяка
година, а потокът от пластмаси, който постъпва в моретата, реките
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и езерата може да достигне 53 милиона тона на година до 2030 г.
По света се прилагат различни подходи за управление на
пластмасовите отпадъци. Те включват подобрени практики за
управление на отпадъци, забрана или облагане на определени
пластмасови продукти като торбички и предмети за еднократна
употреба, използване на алтернативи на пластмасовите опаковки.
Това ръководство представя преглед на регулативните мерки за
предотвратяване и намаляване на отпадъците от пластмаса в
морската среда в България, Грузия, Гърция, Румъния и Украйна и
очертава добри практики и стъпки за намаляване на замърсяването
с пластмаси в Черноморския басейн.
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Регулативни мерки за предотвратяване и намаляване на
морските отпадъци
Пластмасите, които достигат моретата и океаните, образуват
основната част от морските отпадъци. Морски отпадъци са всички
изхвърлени или изгубени твърди материали, попаднали на
плажовете, плаващи във водата или потънали на морското дъно.
Освен от пластмаса те включват предмети от метал, дърво,
керамика, стъкло, текстил, хартия и картон. Някои от тези
материали се разпадат по естествен път, докато други може да
останат инертни за дълго време. Заплахите, които създават
пластмасите пред околната среда, произтичат от заплитане и т.нар.
„призрачен риболов“, поглъщане от морски организми и попадане в
хранителните вериги, при което могат да се отделят химикали,
използвани в производството на полимери. Налице са и
икономически и социални ефекти от морските отпадъци като загуби
за риболова и аквакултурите, разходи за корабособственици и за
почистване на плажове. Вниманието е насочено предимно върху
замърсяването на морската среда с пластмаси, защото пластмасите
съставят основната част от морските отпадъци както по брой, така и
по тегло, и темповете на производство на пластмаси надминават
тези на повечето изкуствени материали.
Нивото на замърсяване с морски отпадъци в Черно море е сходно с
това в останалите европейски морета. Обществата в широкия
Черноморски басейн са загрижени за състоянието на морето и са
приели редица законови мерки и практически стъпки за намаляване
и предотвратяване на замърсяването с морски отпадъци.
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Глобални конвенции
Конвенцията на ООН по морско право е основното международно
споразумение, което регулира въпросите, свързани с ползването на
световните морета и океани. Тя изисква от договарящите се страни
да опазват морската среда от наземни и базирани в морето
източници на замърсяване, наред с другите включени въпроси. Тъй
като Конвенцията е рамков документ, тя не съдържа специални
разпоредби за морските отпадъци.
Основните международни споразумения, свързани с морските
отпадъци са МАРПОЛ, Лондонската конвенция и протокол и
Стокхолмската конвенция.
Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби (МАРПОЛ) е основната конвенция, която
третира предотвратяването на замърсяването на морската среда от
кораби при оперативни дейности или инциденти. Най-вече Анекс V
към Конвенцията, който урежда предотвратяването на замърсяване
с твърди отпадъци от кораби, наложи пълна забрана за изхвърляне
на всякакви видове пластмаси в морето. Анекс V изисква всяка
страна да осигури съоръжения в пристанищата за приемане на
твърди отпадъци. В допълнение, Средиземно и Черно море са
посочени като „специални зони“ от МАРПОЛ и в тях се забранява
изхвърлянето от всички кораби на каквито и да е пластмаси, както
и на хартиени продукти, парцали, стъкло, метал, бутилки,
порцеланови и керамични съдове, дънни, облицовъчни и
опаковъчни материали, всички видове храни, битови и оперативни
отпадъци, остатъци от товари, пепел от инсинератори, масла за
готвене, риболовни уреди и животински трупове.
Лондонската конвенция е сред първите глобални конвенции, които
защитават морската среда от човешки дейности. Целта й е да
предотврати, намали и където е възможно да премахне
замърсяването, причинено от преднамерено изхвърляне или
изгаряне на отпадъци и други материали в морето. Конвенцията е
модернизирана с Лондонския протокол, който влезе в сила през
2006 г. Страните подписали Лондонската конвенция и протокол,
насърчиха борбата с морските отпадъци през 2016 г.
Всички страни, включени в проекта, са ратифицирали Конвенцията
на ООН по морско право и МАРПОЛ, но прилагането на Лондонската
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конвенция и протокол варира. България е ратифицирала
конвенцията и протокола към нея, Гърция и Украйна са страни по
конвенцията, Грузия прилага само Лондонския протокол, а Румъния
не се е присъединила към това международно споразумение.
Стокхолмската конвенция има за цел да защити човешкото здраве
и околната среда от устойчивите органични замърсители (УОЗ). Тя
е свързана с морските отпадъци, тъй като търси решение за
елиминиране или намаляване на емисиите от непреднамерено
създадени УОЗ, като отделяните от пластмасите при тяхното
разграждане.
През 2016 г. Асамблеята на ООН по околна среда призна
присъствието на пластмасови отпадъци и микропластмаси в
морската среда за бързо нарастващ и сериозен глобален проблем,
който се нуждае от спешна реакция в световен мащаб. В отговор на
този призив страните, подписали Базелската конвенция за контрол
на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане, приеха изменения за пластмасовите отпадъци, в
сила от 1 януари 2021 г. Очакванията са, че тези нови правила ще
доведат до повишен контрол при превоза на пластмасови отпадъци
през граница, екологосъобразно управление на отпадъците, както и
тяхното предотвратяване и минимизиране. Разпоредбите трябва да
намалят вероятността пластмасови отпадъци да бъдат
транспортирани до по-слабо развити страни, които не разполагат с
необходимия управленски капацитет и съоръжения да се справят с
тях, и да намалят риска пластмаси да попаднат в морската среда.
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Регионални конвенции
Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване
(Букурещка конвенция), подписана през 1992 г. и ратифицирана
през 1994 г., включва шестте черноморски държави: България,
Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Комисията за опазване
на Черно море от замърсяване през 2009 г. прие Протокол за
опазване на морската среда на Черно море от наземни източници и
дейности, който има за цел да предотврати, контролира и
елиминира в максималната възможна степен замърсяването,
включително и с морски отпадъци. В допълнение на това
Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на
Черно море от 2009 г. включва няколко управленски цели, свързани
с морските отпадъци:
•
Минимизиране на призрачния риболов, причинен от
изхвърлени, изоставени или изгубени фиксирани и плаващи мрежи,
включително тези, използвани в незаконни или нерегулирани
риболовни дейности
•
Изменение на националните стратегии за управление на
отпадъците и националните планове за управление на
крайбрежието с цел свеждане до минимум на крайбрежните и
морските отпадъци
•
Разработване на регионални и национални методологии за
мониторинг и оценка на морските отпадъци на основата на общи
изследователски подходи, критерии за оценка и изисквания за
докладване
•
Насърчаване на инвестиционни проекти в рамките на
национални стратегии или местни планове за проектиране,
изграждане и инсталиране на нови съоръжения за рециклиране,
депониране и изгаряне на твърди отпадъци при прилагане на найдобрите налични технологии
•
Осигуряване на адекватни пристанищни приемни
съоръжения за корабни отпадъци, съгласно изискванията на
МАРПОЛ
•
Въвеждане на хармонизирана такса или система за
възстановяване на разходите за обработка на корабни отпадъци.
През 2018 г. Черноморската комисия прие Регионален план за
действие за Черно море по отношение на морските отпадъци.
10
10

Основните цели на Регионалния план за действие са да предотврати
и намали до минимум замърсяването с морски отпадъци в Черно
море и тяхното въздействие върху екосистемните услуги,
местообитанията, видовете, общественото здраве и безопасност,
както и да премахне, доколкото е възможно, съществуващите
отпадъци по екологосъобразен начин. Планът се стреми да повиши
знанията за морските отпадъци и да постигне устойчивото им
управление в Черно море. Важна цел е координиране на дейностите
със Средиземноморския план за действие за постигане на
синергични ефекти. Предвидени са специфични мерки и график за
тяхното изпълнение.
Конвенцията за опазване на морската среда и крайбрежните
райони в Средиземноморието, позната като Барселонска
конвенция, заедно с протоколите към нея и Средиземноморския
план за действие формират част от Програмата за регионалните
морета на Програмата за околна среда на ООН (UNEP), под чиято
егида се провежда Инициативата за морските отпадъци на UNEP.
Барселонската конвенция включва осем протокола с различни цели,
сред които са предотвратяване и намаляване на замърсяването от
изхвърлени или попаднали чрез речния отток отпадъци в
Средиземноморския регион. Гърция е активен участник и партньор
в Средиземноморския план за действие и е домакин на
координиращото му звено.
България, Румъния и Украйна са страни по Конвенцията за
сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река
Дунав (1994). Международната комисия за опазване на река Дунав
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подкрепя работата за намаляване на пластмасовите отпадъци в
големия речен басейн, което оказва влияние върху състоянието на
черноморската екосистема.
Право на Европейския съюз
Три от петте страни, представени в проекта – България, Гърция и
Румъния – прилагат екологичното право на Европейския съюз като
негови членове. Правото на Съюза по отношение на морските
отпадъци често служи като модел и стимул за реформи за
останалите черноморски страни, какъвто е случаят с Грузия и
Украйна.
Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) е основният
обвързващ правен инструмент за опазване на морската среда в
Европа. Според РДМС държавите членки са задължени да
извършват периодична оценка, мониторинг и да заложат
екологични цели и мерки за постигане на добро състояние на
морската околна среда в европейските морета и океани. Доброто
състояние на морската среда се описва чрез единайсет качествени
дескриптора. Дескриптор 10 се отнася до морските отпадъци и
изисква страните членки да гарантират, че „отличителните
качества и количествата на отпадъци в морските води не нанасят
вреда на крайбрежната и морската среда“. Съгласно изискванията
на РДМС всяка страна трябва да извършва екологична оценка на
всеки шест години, да си постави екологични цели, да събира
данни и извършва мониторинг, както и да предприеме действия за
доближаване към добро състояние на морската среда, включително
и по отношение на морските отпадъци.
Рамковата директива за отпадъците предвижда важни мерки за
отстраняване на отпадъците и подобряване качеството на водите
наред с РДМС. Актуализираната версия на тази директива включва
препратки за въздействието върху морската среда и поставя цели
за прекратяване на генерирането на морски отпадъци.
Специфични правни актове, които имат отношение към проблема
със замърсяването с пластмаси, са:
•
Директивата за опаковките – хармонизира националните
мерки за управление на опаковките и отпадъците от тях, за да
предотврати и ограничи въздействието им върху околната среда
12
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•
Директиватата за пластмасовите торбички за пазаруване –
поставя цел за намаляване на тънките пластмасови торбички до 40
броя на човек до края на 2025 г.
•
Директива за пластмасовите продукти за еднократна
употреба – изисква замяната на десет вида изделия като чаши,
прибори за хранене, чинии, клечки за уши с устойчиви алтернативи
от 2021 г., за да бъдат намалени отпадъците по плажовете.
Изменението на Директивата за пристанищните приемни
съоръжения от 2019 г. отчита въздействието на изоставените
риболовни уреди върху околната среда и въвежда разпоредби за
събиране на пасивно уловени отпадъци и излезли от употреба
риболовни уреди, за да се намалят щетите върху морските
организми и околната среда. По-обхватни документи като Плана за
действие за кръгова икономика на ЕС включват насоки за
ограничаване на пластмасовите отпадъци и намаляване на
замърсяването на морската среда.
Национално законодателство
България
Като член на ЕС от 2007 г. България е въвела всички релевантни
правни норми по отношение на морските отпадъци. Най-важните
национални законови актове, свързани с морските отпадъци, са:
Законът за управление на отпадъците (2012), Законът за опазване
на околната среда (2002), Законът за водите (1999) и Законът за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (2000). Съществуват множество подзаконови
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актове, които се отнасят до приложението на посочените закони и
международни конвенции като например Наредба №15/2004 за
предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност, и на остатъци от корабни товари. Въпреки това в
българското законодателство няма правна дефиниция за морски
отпадъци.
България беше сред първите членки на ЕС, които въведоха
продуктова такса за найлонови торбички през 2011 г. Оттогава
таксата за торбички се е повишавала няколко пъти. Според
производители и правителствени оценки тази мярка е намалила
броя на торбичките, които достигат до пазара, наполовина спрямо
периода преди въвеждане на мярката.
В момента се прилага Национален план за управление на
отпадъците 2021 – 2028 г.
Програмата от мерки на Морската стратегия на България 2016 – 2021
г. включва мерки на регионално ниво (прилагани заедно с Румъния)
и на национално ниво. Съответните транснационални мерки са:
•
Приемане на Регионален план за действие за Черно море по
отношение на морските отпадъци
•
Подобряване на управлението на отпадъците от кораби
•
Координирано организиране или подкрепа на кампании за
повишаване на осведомеността на бизнес сектора (търговци,
концесионери на плажове, ползватели на плажове, рибари и др.) и
на обществеността (туристи, ученици, деца) за последиците за
морската среда, причинени от морските отпадъци и необходимостта
от рециклирането им
•
Изменение на съществуващото законодателство чрез
въвеждане на разрешителни режими за дейности в морската среда
или други регулаторни изменения, ако е необходимо.
Две са планираните национални мерки:
•
Поетапно изпълнение на изискванията на РДМС чрез
осигуряване на необходимата информация, както и на механизми за
финансиране и управленски решения
•
Интегриране на термина „морски отпадъци“ в
съществуващото законодателство.
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Грузия
Грузинското законодателство ясно посочва значението на
опазването на водните басейни и особено на Черно море. Според
грузинския Закон за водите „всяко лице, пребиваващо в Грузия, е
длъжно да осигурява рационално и устойчиво използване и
опазване на водите, и да предотвратява замърсяването им,
изхвърлянето на отпадъци и изчерпването им“, а Законът за
опазване на околната среда очертава екологичните изисквания за
отпадъците и гласи, че „не могат да бъдат изхвърляни отпадъци в
морето и в други водни обекти“.
Основното законодателство относно отпадъците е Кодексът за
управление на отпадъците, приет през 2014 г. и прилаган изцяло от
декември 2019 г. Кодексът е разработен в съответствие с
изискванията на директивите и регламентите, упоменати в
Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия, и се основава на
четири принципа: принципа на предпазливост, „замърсителят
плаща“, близост и самодостатъчност. Кодексът не урежда въпроса
за замърсяването на повърхностните води с отпадъци. Морските
отпадъци обаче са тясно свързани с неправилното управление на
битовите отпадъци, нерегламентираните незаконни депа,
замърсените реки и дефекти в механизмите за управление на
отпадъците. Последователното прилагане на изискванията на
Кодекса за управление на отпадъците е решаващо за регулиране на
количеството твърди отпадъци, което се озовава в природата и във
водните обекти, преди да се пристъпи към разпоредби, насочени
специално към морските отпадъци.
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В действие са Национална стратегия за управление на отпадъците
за периода 2016 – 2030 г. и Национален план за действие за периода
2016 – 2020 г. Министерството на опазването на околната среда и
земеделието на Грузия (МОСЗ) отговаря за тяхното изпълнение и е
длъжно да докладва на всеки три години за постигнатия напредък.
Всяка община отговаря за разработването на петгодишен план за
управление на битовите отпадъци, генерирани на нейна територия.
Тъй като голяма част от морските отпадъци произлизат от наземни
източници, правилното управление на битовите отпадъци е важна
стъпка към намаляване на замърсяването на морето. Четири
общини са разработили планове за управление на отпадъците за
2018 – 2022 г.: Батуми, Озургети, Кеда и Кутаиси.
Първият документ, който въвежда термина „морски отпадъци“ в
грузинската правна рамка, ще бъде Националната стратегия за
морска среда и програмата за действие на Грузия, която е в процес
на разработване и се очаква да бъде приета до 2022 г. Съгласно
предложението за Национална стратегия за морска среда и
програма за действие редица административни звена, повечето от
които са част от МОСЗ, вече работят по екологичния крайбрежен и
морски мониторинг.
Гърция
Гърция като член на ЕС прилага всички директиви и регламенти на
Европейския съюз, свързани с морските отпадъци. Сред ранните
национални правни актове по темата е Президентският указ за
опазване на морската среда 55/1998, свързан с корабоплаването и
пристанищната дейност. Законът за опаковките и алтернативното
управление на опаковките на други продукти 2939/2001, въвежда
принципи за устойчиво управление на опаковките и системите за
отпадъци, задължения на мениджъри по опаковки и определя цели
за оползотворяване и рециклиране на национално равнище. Със
закона е създадена Гръцката агенцията за рециклиране. Общините
са задължени да участват финансово в институциите за управление
на твърди отпадъци като приносът им зависи от разходите за
предоставяните услуги и от количествата твърди отпадъци,
събирани от всяка община, включително и пропорционалните
остатъци от центровете за разделно събиране и рециклиране.
16
16

Националният план за управление на отпадъци и Националният план
за предотвратяване на отпадъците са приети през 2015 г. Тези
планове определят политиките и стратегиите за управление на
отпадъците и задават конкретни цели и действия. Съгласно целите,
определени от Националния план за управление на отпадъците, са
създадени регионални планове за управление на отпадъците, които
включват конкретни действия във всяка географска област на
страната. Гръцката агенция за рециклиране в структурата на
Министерството на околната среда и енергетиката отговаря за
планирането и дейностите по рециклиране в страната. Законът за
пространствено планиране и устойчиво развитие 2742/1999,
изменен през 2018 г., определя управителни съвети и техните
отговорности в защитените територии, както и дейностите,
разрешени в рамките на териториите.
Националната стратегия за опазване и управление на морската
среда от 2011 г. прилага Рамковата директива за морска стратегия.
С министерски решения се установяват:
•
екологични цели и показатели за морски отпадъци с цел
намаляване на отпадъците от антропогенни източници по
крайбрежието и в морската среда
•
национални програми за мониторинг за непрекъсното
оценяване на екологичното състояние на морските води
•
отговорни институции за изпълнението на програмите за
мониторинг на качеството на морските води (Гръцкият център за
морски изследвания, HCMR)
•
одобрение на Програмата от мерки.
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Румъния
Румъния като държава членка на ЕС има задължението да прилага
изискванията на Рамковата директива за морска стратегия в
морските си води, част от Черноморския регион. РДМС е приложена
в националното законодателство с извънредно Постановление за
създаване на морска стратегия 71/2010, което е потвърдено със
Закон 6/2011, по-късно изменен от Закон 205/2013.
Програмата от мерки за постигане на добро състояние на морската
среда в Черноморския регион е одобрена с правителствено
решение 432/2020. Програмата от мерки включва общи мерки с
България и подчертава регионалното сътрудничество.
От общо 29 нови мерки пет са за Дескриптор 10 Морски отпадъци:
•
RO-MN-023 Изменение на съществуващото законодателство,
ако е необходимо, за провеждане на икономически дейности в
морската среда (обща мярка с България)
•
RO-MN-024 Подобряване на управлението на корабните
отпадъци (обща мярка с България)
•
RO-MN-025 Координирано провеждане или подкрепа за
редовни (годишни) кампании за повишаване на осведомеността,
насочени към бизнес средата (търговски агенти, плажни оператори,
рибари и др.) и обществеността (туристи, ученици, деца), свързани
с източниците и последиците от морските отпадъци върху околната
среда и необходимостта от рециклиране на отпадъци
•
RO-MN-026 Насърчаване и прилагане на практики за
„риболов на отпадъци“
•
RO-MN-027 Установяване на зони, в които се натрупват
пластмасови отпадъци в морската среда, и изработване на план за
действие за тяхното отстраняване.
Предложените мерки са достатъчни за постигане на добро
състояние на морската околна среда, но те не обхващат
микропластмасите. Следва да се подчертае, че информацията за
този аспект на замърсяването е ограничена. Поради недостатъчните
данни и трансграничното въздействие на микропластмасите
Румъния прилага изключение по чл. 14 (а) от РДМС относно
постигането на добро състояние.
Европейският съюз прие Директивата относно пластмасите за
еднократна употреба за намаляване на потреблението на
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пластмасови продукти за еднократна употреба, които имат силно
отрицателно въздействие върху морската среда. Ограничения за
продажба и задължения за маркировка на продуктите са в сила от
юли 2021 г. Изискванията за продуктов дизайн на бутилките ще се
прилагат от юли 2024 г., а мерките за разширена отговорност на
производителя влизат в сила от декември 2024 г. Продажбата на
пластмасови продукти за еднократна употреба е забранена от юли
2021 г. Това са прибори за хранене и чинии за еднократна употреба,
клечки за уши, сламки и бъркалки, пръчки за балони, продукти от
оксо-разградими пластмаси, контейнери за храна и напитки от
експандиран полистирен (EPS).
Държавите членки трябва да приемат законодателство относно
мерките за забрана или ограничаване на търговията с пластмасови
продукти. Междувременно, компаниите вече са започнали да
адаптират своите бизнес стратегии към разпоредбите на
Директивата за пластмасовите продукти за еднократна употреба.
Украйна
Първото споменаване на морски отпадъци може да бъде
проследено до Водния кодекс на Украйна от 1995 г., който въвежда
забрана за изхвърляне на отпадъци във водите. Украинският Кодекс
на търговското корабоплаване, приет същата година, изключва
отговорността за изхвърлянето на отпадъци в резултат на аварийни
ситуации или повреди в пристанищата. Въпреки това още в
Правилата за опазване на вътрешните морски води и
териториалните води от замърсяване и отпадъци от 1996 г.
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регистрацията на операциите по обработка на отпадъци е
задължителна. Предписва се по-подробна процедура по време на
престоя на кораби и управлението на отпадъци във вътрешните
морски води и териториалното море на Украйна. Законът за
отпадъците (1998) потвърждава изискванията за съхранение и
обезвреждане на отпадъци в рамките на зоните за опазване на
водите и зоните за санитарна защита на водни обекти, посочени във
Водния кодекс.
От 2001 г. насам набор от правила и разпоредби постепенно
въвежда задължения за регистриране на опасни вещества при
корабоплаване и пристанищни операции; предотвратяване на
замърсяването на морето, вътрешните водни пътища и
пристанищните води; третиране на твърдите отпадъци, генерирани
от офшорни нефтени и газови инсталации в Черно и Азовско море.
Измененията на националното законодателство в областта на
отпадъците, в сила от 2018 г., забраняват депонирането на
необработени битови отпадъци и въвеждат разделно събиране и
третиране на потоците от отпадъци. Изгарянето на отпадъци се
допуска само в специално определени предприятия за получаване
на топлинна или електрическа енергия. Законът забранява
проектирането, изграждането и експлоатацията на депа за битови
отпадъци без системи за опазване на подземните води, добив и
обезвреждане на биогаз и филтрат.
През 2017 г. е приета Национална стратегия за управление на
отпадъците до 2030 г. Целта й е да създаде условия за повишаване
на жизнения стандарт чрез въвеждане на системен подход при
управлението на отпадъците на държавно и регионално равнище,
да намали генерирането на отпадъци и да увеличи
оползотворяването и рециклирането им. Стратегията определя
общите задачи по управление на отпадъците в Украйна, както и
специфичните задачи за различните потоци от отпадъци,
включително и за опаковките. Приложението й включва три етапа:
•
Етап I (2017 – 2018 г.): Институционално развитие и
прилагане; изготвяне на пакет от закони за отпадъците и
разработване на необходимите технически регламенти за
управление на отпадъците; научноизследователска дейност и
повишаване на осведомеността
20
20

•
Етап II (2019 – 2023 г.): Разработване на стандарти,
регулаторни и методологични документи относно управлението на
отпадъците и мерки, свързани с въвеждането на нова
информационна система и разработване на информационни и
образователни програми
•
Етап III (2024 – 2030 г.): Осигуряване на функционирането на
информационната система, модернизиране на материалната и
техническата база на стопанските субекти за управление на
отпадъците; цифровизация на секторите, свързани с управлението
на отпадъци и използването на природните ресурси.
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Добри практики
В допълнение към правните мерки, регулиращи управлението на
отпадъците на сушата и в морето, множество други подходи
спомагат за намаляване на морските отпадъци. Подбор от добри
практики на национално и регионално равнище предлага способи и
идеи за прилагане на работещи решения и ефективни политики в
стремежа за ограничаване на замърсяването с пластмаси.
Предложените препоръки са групирани по категории: управление
на отпадъците, корабни отпадъци и пристанищни приемни
съоръжения, отпадъци от риболовна дейност и изоставени
риболовни уреди, повишаване на осведомеността и мониторинг.
Управление на отпадъците
Няколко примера представят предложения за добри практики при
управлението на твърдите отпадъци, особено на пластмасовите
отпадъци, които могат да достигнат морето. Тези примери включват
наземни източници на отпадъци. Управлението на твърдите
отпадъци в градовете трябва да се основава на намаляване на
количествата при източника, като се прилага йерархията на
отпадъците като водещ приоритет в законодателството и
политиката за предотвратяване и управление на отпадъците:
предотвратяване, подготовка за повторно използване, рециклиране,
друго оползотворяване например чрез генериране на енергия и
екологосъобразно обезвреждане. Примерите от региона и света
разкриват определени успешни мерки и инструменти за превенция
и намаляване на отпадъците при източника.
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Продуктова такса за найлонови торбички
•
България въведе продуктова такса върху найлоновите
торбички през 2011 г. Тя обхващаше торбички за пазаруване,
произведени от полимери с дебелина под 25 микрона и размер
равен или по-малък на 390 x 490 мм. Първоначалната такса беше
0,15 лв. на торбичка и постепенно бе увеличена до 0,55 лв. през
2014 г. През юни 2016 г. продуктовата такса от 0,55 лв. е разширена
до всички пластмасови торбички за пазаруване с дебелина по-малка
от 50 микрона. Таксата се заплаща от всички производители и
вносители на торбички за пазаруване на държавното Предприятие
за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Всички икономически агенти, които въвеждат торбички за
пазаруване, са правно задължени да провеждат кампании за
обществено осведомяване относно отрицателното въздействие на
найлоновите торбички върху околната среда. Продуктовата такса за
найлонови торбички е допринесла за намаление наполовина на
използването на полимерни торбички според Министерството на
околната среда и водите. Проучванията показват, че около 40% от
клиентите избягват използването на тънки найлонови торбички под
50 микрона и са преминали към торби за многократно използване –
както пластмасови, така и текстилни. Макар че това е намалило
броя на торбичките в природата, няма данни за въздействието
върху морската среда след въвеждането на мярката.
•
В Гърция е въведена такса върху найлоновите торбички,
закупени във всички магазини, с изключение на уличните пазари и
павилиони. Иницииращ орган бе Министерството на околната среда.
Таксата за торбички с дебелина 50 – 70 микрона от 0,03 € + ДДС бе
първоначално въведена през 2018 г. и увеличена до 0,07 € + ДДС
през 2019 г. Ангажираните заинтересовани страни са многобройни –
търговци, производители и вносители на найлонови торбички,
клиенти. Успехът на мярката може да бъде оценен като
сравнително положителен, макар да е приложена отскоро и е рано
да се правят заключения. Спазването й изглежда по-високо в
градските центрове и в супермаркетите, и по-ниско в селските
райони и в сферата на кетъринга.
•
Кипър също започна да събира такса от 0,05 € върху всички
тънки пластмасови торбички от 2018 г. Иницииращ орган беше
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кипърското правителство. Заинтересованите страни включват
различни групи: производители и вносители на найлонови
торбички, супермаркети, търговци, широката общественост.
Източник на финансиране на мярката е самата такса. Мярката се
прилага отскоро, за да се оцени въздействието й и възможното й
влияние върху сухоземната и морската среда.
Директивата на ЕС за пластмасовите торбички предвижда
годишното равнище на потребление да не надвишава 40 найлонови
торбички на човек до края на 2025 г. Първият доклад за годишното
потребление на найлонови торбички в Европейския съюз с данни за
2018 г. се очаква в края на 2021 г.
Управлението на морските отпадъци – част от интегрираното
управление на твърдите отпадъци
Интегрираното управление на твърдите отпадъци (ИУТО) възприема
цялостен подход към изграждането на устойчиви системи, които са
икономически достъпни, социално приемливи и екологично
ефективни. Ефективната система за ИУТО отговаря на въпроса как
да се предотвратят, рециклират и управляват твърдите отпадъци
чрез способи които ефективно защитават човешкото здраве и
околната среда. Управлението на морските отпадъци следва да
бъде неразделна част от системата за управление на твърдите
отпадъци. Интегрираната система за управление на твърдите
отпадъци включва използването на набор от различни методи за
третирането им и от ключово значение за функционирането на
системата е събирането и сортирането на отпадъците. Важно е да
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се отбележи, че не съществува един единствен метод на третиране,
чрез който всички отпадъчни материали да се управляват по
екологично ефективен начин. Трябва да се оценят всички налични
алтернативи за третиране и депониране и да се избере най-добрата
комбинация, която е подходяща за съответната община. Ето защо
ефективните схеми за управление трябва да функционират по
начин, който отговаря най-добре на текущите социални,
икономически и екологични условия на общината.
Освен това подобряването на технологиите и инфраструктурата за
рециклиране на пластмаси е значителна стъпка както за намиране
на заместители и справяне с пластмасите, така и за производството
на висококачествена суровина от рециклирани материали, която
може да бъде използвана отново за дълготрайни продукти от висок
клас. Редица проекти са насочени към подобряване на качеството
на рециклираните материали, като се съсредоточават главно върху
пластмасовите опаковки, отпадъците от строителния и
автомобилния сектор, отпадъците от електрическо и електронно
оборудване, от селското стопанство или текстилната
промишленост.
Примери за добри практики:
•
Система за разделно събиране на отпадъци: Търгу Лъпуш,
малък град в северна Румъния, постигна равнище на рециклиране
на отпадъците от 40 – 60% през 2017 г. – десет пъти над средното за
страната. Това стана възможно след прилагането на система за
разделно събиране на отпадъци. Общината закупи контейнери и ги
предостави на гражданите, които са задължени да ги използват.
При отказ на живущите в даден апартамент да ползват системата се
налагат глоби на целия вход. Допълнително са инсталирани
съоръжения за механична биологична обработка, която превръща
битовите отпадъци в компост.
•
Модернизиране на управлението на твърдите отпадъци:
Грузия си постави цели за по-добро управление на депата. Тези
цели включват създаване на нови съвременни депа със системи за
претоварване или изменение на съществуващи депа в съответствие
със стандартите на ЕС до 2025 г., които включват отделни клетки за
някои специфични видове отпадъци (напр. азбест, неопасни
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животински отпадъци и др.), затваряне на съществуващи депа до
2023 г., затваряне и рекултивиране на стари сметища до 2020 г. и
минимизиране на депонирането на битови биоразградими отпадъци
до 2025 г.
Страната работи по закриването на съществуващи депа и
отварянето на нови санитарни депа. Един от най-важните проекти
включва изграждането на регионалното депо Цецхлаури, планирано
в рамките на проекта за управление на твърди отпадъци на област
Аджария. Две депа в крайбрежните градове Батуми и Кобулети
трябва да бъдат затворени и да се разкрие ново депо в Цецхлаури,
45 км северно от Батуми. Проектът се финансира от Европейската
банка за възстановяване и развитие и Шведската агенция за
международно сътрудничество за развитие. След три до пет години
се планира и изграждане на система за добив на биогаз.
•
Отстраняване на плаващи отпадъци: Румъния има нов
инструмент, който помага да се поддържат водите чисти: Ebisu.
Това е изцяло електрическа лодка, която може да събира
пластмаса, метал, стъкло и текстилни отпадъци с ширина до 80 см
от водната повърхност, които се сортират и след това рециклират.
Лодката е изцяло проектирана и построена в Румъния от
сътрудници на сдружение Act for Tomorrow.
•
Събиране на речни отпадъци: Незаконното изхвърляне от
населението и незаконните сметища представляват важен източник
на отпадъци в грузинския сектор на Черно море. Недостатъчният
брой съвременни депа и изобилието от незаконни сметища,
особено по речните брегове, създават сериозен риск за морската
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среда и състоянието на реките, които пренасят много битови
отпадъци. В резултат на това морски отпадъци се наблюдават по
цялото крайбрежие. Затова се прилагат мерки за предотвратяване
на навлизането на отпадъци в морето от няколко реки. При устието
на река Супса е монтирано заградително съоръжение за улавяне на
отпадъци и периодично се поставят мрежи за събиране на отпадъци
в три аджарски реки: Барцкана, Меджинсткали и Кубасткали.
•
Сортиране на отпадъци като социална инициатива: В
Лимански район, Одеска област, е открит пункт за сортиране, който
приема битови отпадъци от август 2020 г. Част от отпадъците се
рециклират, а част се оползотворяват за добив на енергия чрез
високотемпературно изгаряне. Пунктът за сортиране се намира на
паркинга на търговски център, където се извършва разделното
събиране на отпадъци. Проектът е социална инициатива,
подкрепена финансово от препродажбата на материали на
рециклиращи компании. Пунктът приема чиста и суха хартия,
стъкло, метал и различни видове пластмасови предмети.
Катя Гречко, основател на проекта, инвестира много усилия за
неговото изпълнение. Средствата за проекта са събрани чрез
платформа за краудфъндинг или колективно финансиране. Мястото
на пункта за сортиране е избрано след договаряне с местните
власти. В резултат на това жителите на Лимански район имат
повече възможности да сортират отпадъците правилно и да се
грижат за околната среда.
•
Рециклиране на батерии: Украинският проект „Батерии,
предайте се!“ организира рециклиране на батерии. Събраните
батерии се обработват в заводи на GreenWEEE в Румъния. Кутии за
батерии с холограма „гарантирана обработка“ от „Батерии,
предайте се!“ се поставят в търговски центрове и магазини в Одеса
и други украински градове. Обществеността е редовно
информирана за процеса на рециклиране чрез фотоотчети,
публикувани на уебсайта на проекта.
•
Интегрирано управление на твърди отпадъци: Окръг
Ашафенбург в Германия събира от всички домакинства неопасни
отпадъци, биоотпадъци, обемисти отпадъци и отделно хартия, като
таксите се изчисляват според теглото. В почти всички свои 32
общини окръгът управлява центрове за събиране, известни и като
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„паркове за контейнери“ или „места за обществени услуги“, в
които събира отделно рециклируеми фракции като стъкло и
метали, а растителните отпадъци се компостират. Освен това
дървесните фракции се изпращат в електроцентрали на биомаса, а
неопасните отпадъци се изгарят по стандартите на най-добрите
съществуващи технологии. Биоотпадъците се разграждат
анаеробно, а домакинствата получават субсидии за домашно
компостиране и за използване на пелени за многократна употреба,
включително и за възрастни с такива нужди. Системата за
интегрирано управление на твърдите отпадъци налага значителни
усилия за събиране и обработка на данните за фактуриране,
счетоводство и оптимизиране на системата.
•
Събиране и сортиране на отпадъци: Град Копенхаген събира
над 2 000 тона пластмасови отпадъци всяка година и улавя 15% от
всички пластмасови опаковки, използвани от домакинствата,
благодарение на Plastic ZERO – инициатива, подкрепена от
финансовия инструмент на Европейския съюз LIFE. Въпреки това
справянето с технологичните предизвикателства, породени от
трудностите при сортиране на пластмаси, остава от изключително
значение. Опаковъчното фолио или черната пластмаса в
компютърните монитори и друго електронно оборудване увеличават
препятствията пред успеха в тази област. Тъй като има големи
количества и от двата вида отпадъци, новите технологии за
сортиране трябва да бъдат мащабирани. Създаването на работещи
пазари за рециклирани и възобновяеми пластмаси обаче не е
възможно без гарантиран поток от отпадъци с необходимото

29
29

качество, което налага създаването на по-добри системи за
събиране и сортиране и унифициране на законодателството.
•
Технология за рециклиране: Нефтохимичният производител
„Тотал“ тества нов процес за рециклиране, чрез който да
трансформира експандирания полистирен (EPS) от кутии за риба в
достатъчно чиста пластмаса за опаковки, които влизат в контакт с
храни, като има за цел да разшири възможностите за преобразуване
на пластмаса и да подкрепи усилията на ЕС за защита на
общественото здраве чрез своята политика за безопасност на
храните. Кутиите за риба се събират от супермаркети в Каталония,
Испания. Те се измиват, обработват и изпращат до химически
реактор, в който техните молекулярни градивни блокове се
разкъсват. Чрез смесването на тази рециклирана суровина с
първичен материал за производството на полистиренови листове
производителят има за цел да осигури преработена използваема
пластмаса с качество като на нов полистирен, която е подходяща за
нови кофички за кисело мляко и кутии за хранене. След
оптимизиране на производството партньорите по проекта ще
извършат тестове за здравословни и безопасни свойства на
пластмасата и ще кандидатстват пред Европейския орган за
безопасност на храните, за да пуснат продукта на пазара на
опаковки за храна. Провеждат се и опити за разработване на
иновативни методи за рециклиране на материали, които съдържат
опасни вещества, или за намиране на нова крайна употреба за
пластмасови отпадъци, които понастоящем не подлежат на
рециклиране. Други проекти са насочени към рециклиране на
полистиренови опаковки в нови контейнери за храни, които
отговарят на стандартите за безопасност на храните, в партньорство
с големи търговски вериги (LIFE EPS SURE).
•
Заместители на пластмасите: Материали на биологична
основа могат да заместят пластмасите в редица приложения.
Правят се опити за създаване и производство на биоразградими и
компостируеми пластмаси, които могат да бъдат пуснати на пазара
в близко бъдеще. Крайните приложения включват капсули за кафе,
опаковки за храни, мрежи, лепила и фолио за мулчиране в
земеделието. Например проектът LIFE BREAD4PLA превръща
отпадъци от пекарството в торбички за хлебни продукти, като така
30
30

отговаря на политиката на ЕС за намаляване на разхищението на
храни и подчертава, че новият биополимер удължава срока на
годност на опакованите храни. Успешни бизнес начинания
предлагат и проекти, които рециклират пластмасови отпадъци и ги
връщат обратно в производството на нови продукти в сектори като
строителството, автомобилостроенето, транспорта (палети) и
обувната промишленост.
•
Преработка на нерециклируеми пластмасови отпадъци:
Нерециклируеми пластмасови отпадъци от секторите на
автомобилостроенето, електрониката и опаковките са
бомбардирани с високоенергетични частици, които превръщат
полимерите в газ – процес, наречен каталитична хидрогазификация
с плазма (CHGP) – и превръщат пластмасовите отпадъци във
висококачествен метилал. Методът CHGP е по-ефективен, с широко
приложение, по-чист и има по-ниски инвестиционни разходи в
сравнение с други технологии, които обикновено са допълващи при
традиционното механично рециклиране. Метилалът е безцветна
течност, която се използва като химически разтворител и добавка
за гориво. Това е доходоносен бизнес с пазар оценяван на 5,2
милиарда евро годишно. Независимо от това от общо 800 000 тона
метилал, използвани годишно в Европа, едва 6% се произвеждат в
ЕС. Пилотното проучване е разработено в рамките на проекта LIFE
ECOMETHYLAL в Испания, и има за цел да намали депонирането на
отпадъци, да добави стойност към пластмасовите отпадъци и да
намали вноса на материали, получени от изкопаеми горива от
държави извън ЕС.

31
31

Мерки за предотвратяване и намаляване на отпадъците от
производителите
Насърчаването на кръговата икономика чрез повишена ресурсна
ефективност, която да насърчава устойчиви модели на потребление
и производство, включително чрез проектиране на жизнения цикъл
„от люлката до люлката“, висококачествено рециклиране и
устойчиви опаковки, насърчаване на разширената отговорност на
производителя и екологично отговорни практики в риболова и
морския транспорт, са все решаващи компоненти за
предотвратяването и управлението на морските отпадъци.
Повишаването на капацитета и споделянето на опит и добри
практики между държавите и заинтересованите страни относно
мониторинга на морските отпадъци е друг фактор, който би могъл
да съдейства за решаването на проблема.
•
Схеми за разширена отговорност на производителя (РОП):
При прилагането на политики за разширена отговорност
производителите, собствениците на марки и първите вносители
носят правната и финансовата отговорност за събирането,
рециклирането и управлението на продуктите и опаковките в края
на жизнения им цикъл. Възлагането на такава отговорност би могло
да осигури стимули за предотвратяване на отпадъците при
източника, насърчаване на екологосъобразен дизайн на продукти и
подпомагане постигането на целите за рециклиране и управление
на материалите. Програмите за РОП могат да покриват разходите
чрез такси за единица продукт, които варират в зависимост от
разходите за рециклиране или обезвреждане на продукта по
екологосъобразен начин в края на ползването му. В рамките на ЕС
тенденцията е към разширяване на РОП към нови продукти,
продуктови групи и потоци от отпадъци като електрически уреди и
електроника. Подходът е част и от Националната програма за
управление на отпадъците на Грузия.
•
Нова технология за опаковане: Кока–Кола прави стъпка в
Румъния, за да се доближи до визията си за кръгова икономика.
Компанията обяви, че е инвестирала 2 милиона евро във фабриката
в Тимишоара и внася технологията KeelClip в Румъния, която
заменя пластмасовото фолио, използвано за опаковане на кенове, с
колективна опаковка от биоразградим и рециклируем картон.
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Инвестицията ще доведе до намаляване на количеството пластмаса,
пусната на пазара през 2021 г., със 100 тона, а през следващите
години това количество ще се удвои. Новата технология води и до
намаляване с една шеста на потреблението на енергия в
производството.
•
Рециклирана пластмаса в търговията на дребно: Lidl
Румъния заедно с PreZero, екологичното подразделение на групата
Schwarz, въведе от началото на 2021 г. за първи път в асортимента
си предмети за бита, изработени от най-малко 95% рециклирана
пластмаса. Пластмасовите отпадъци от домакинствата се събират от
PreZero, почистват, нарязват и преработват в регранулирана
пластмаса, от която се създават нови, висококачествени,
екологосъобразни продукти. Над 1 400 тона рециклирана пластмаса
вече са използвани при производството на битови предмети,
предлагани в магазините на Lidl в световен мащаб.
•
Зелени обществени поръчки: Зелените обществени поръчки
са основен политически инструмент за насърчаване на устойчивото
развитие и за преминаване към зелена икономика, която насърчава
развитието на продукти и услуги с максимален принос към
обществото и околната среда. Те имат значителна роля предвид
големия дял на икономиката, която представлява публичният
сектор в повечето държави. Зелените обществени поръчки имат
потенциала да трансформират пазарите, да повишат
конкурентоспособността на отраслите, да спестят пари, да съхранят
природни ресурси и да насърчат създаването на работни места.
Въвеждането на цели за дял на рециклираната пластмаса в
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продукти, закупени от публичната администрация, е от решаващо
значение за изграждането на пазари за вторична пластмаса чрез
повишаване на търсенето на използвани пластмасови опаковки,
основна част от морските отпадъци.
•
Система за депозиране, връщане и възстановяване:
Компанията, която опакова продуктите, или продавачът създават
система за физическо връщане на опаковката им. За да гарантира
връщането на опаковката дистрибуторът или продавачът събират
депозит от клиента, който се възстановява при ефективното
връщане на опаковката. Системата демонстрира висока степен на
връщане на амбалаж. Тя е подходящ пример за вериги за бързо
хранене и ресторанти, които доставят храна за дома – услуги, които
често генерират проблеми с отпадъци, когато са разположени в
близост до плажа. Тъй като тази система невинаги е лесно
приложима, се препоръчва да бъде въвеждана на доброволна
основа с участието на ангажираните сектори.
•
Интегрирана система за управление: Това е важна мярка за
предотвратяване на образуването на отпадъци, при която
опаковащата компания плаща за теглото на опаковките, пуснати на
пазара, на дружество, което управлява интегрираната система.
Събраните средства финансират разделното събиране на отпадъци,
както и транспортирането и сепарирането на различните
материали. Тази система обикновено се установява на
задължителна основа за всички производители на продукти с
пластмасови опаковки.
Мерки за предотвратяване и намаляване на твърдите отпадъци
от потребителите
Подходите, които имат за цел да въведат устойчиви модели на
потребление, включват някои от следните дейности:
•
Осигуряване на безплатни алтернативи за многократна
употреба, вместо пластмасови изделия за еднократна употреба,
които да предоставят решения при реалистични сценарии за
намаляване на отпадъците
•
Насърчаване на споразумения за управление на отпадъците,
предоставяне на сертификати за рециклиране и екомаркировки,
които да стимулират пазара към намаляване на отпадъците,
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особено в туристическата индустрия
•
Повишаване на осведомеността на ключовите участници,
местните жители и широката общественост по отношение на
въздействието на морските отпадъци в икономически, социален и
екологичен аспект и представяне на примери за добри практики,
адаптирани спрямо местните нужди, историята и културата на
областта. Активното съдействие на местните власти за повишаване
на осведомеността и консултиране на гражданите как да
рециклират пластмасовите отпадъци е от съществено значение.
•
Насърчаване на участието на заинтересованите страни в
мрежи, ангажирани с дейности за предотвратяване, намаляване,
мониторинг и управление на морските отпадъци
•
Увеличаване на участието на всички заинтересовани страни,
местни жители и широката общественост в кампании за почистване,
действия за мониторинг, както и в процеса на вземане на решения.
Важно е резултатите да се съобщават на обществеността и да се
създава положителна обратна връзка за промяната на
потребителските навици. Например търсенето на екологично чисти
опаковки нараства, защото купувачите обръщат все по-голямо
внимание на потоците от отпадъци в магазините, които посещават.
Примери за добри практики:
•
Община Констанца забрани използването на пластмасови
продукти за еднократна употреба при дейности и събития,
организирани от Общината, както и от публични институции,
подчинени на Общинския съвет на Констанца. Решението от
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декември 2019 г. е резултат от инициатива на „Маре Нострум“.
•
През август 2019 г. администрацията на Брашов гласува
забрана за ползване на пластмасови чинии, чаши и прибори за
хранене на публични събития. От октомври 2019 г. при всички
събития се използват чинии от биоразградими и компостируеми
материали, сертифицирани по стандарт EN 13432. При неспазване
на решението организаторът на събитието няма да може да участва
в други събития, провеждани от Община Брашов.
•
Проектът LIFE DEBAG организира интензивна осведомителна
кампания на остров Сирос, Гърция, за предотвратяване и
намаляване на замърсяването с найлонови торбички на морската
среда, насочена предимно към местните жители и туристическия
сектор (хотели, магазини, супермаркети и др.). Раздадени са над
10 000 памучни торбички за пазаруване за многократна употреба
като алтернатива на найлоновите, информирани са над 6 000
ученици в 56 училища и над 200 собственици на магазини подписват
доброволно споразумение за намаляване на използването на
найлонови торбички. Мониторинг на осведомеността е осъществен
чрез проучвания сред клиенти на супермаркети, преброяване на
найлонови торбички по време на кампании за почистване на плажа,
изследвания с дрон от въздуха и с подводни камери. Освен това е
организирана поредица от национални консултативни форуми с
всички заинтересовани страни за изграждане на съгласие по
политиката за найлоновите торбички за еднократна употреба с цел
формулиране на препоръки, много от които са включени в закона за
продуктовата такса върху найлоновите торбички. През първите две
години на проекта е регистрирано 70% намаление на найлоновите
торбички по плажовете на Сирос, както и 30% намаление на
торбичките на дъното на залива Ермуполи.
•
Проектът на испанската Фондация „Биоразнообразие“ за
отговорни плажни барове стартира с цел да насърчи екологичното
поведение и устойчивото икономическо развитие на традиционните
барове, познати като „чирингитос“, които предлагат храна, леки
закуски или напитки на плажа. Наръчник с десет добри екологични
практики с акцент върху устойчивото ползване на енергия, вода и
местни продукти, правилното управление на отпадъците,
отговорните практики в областта на заетостта, както и екологичното
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образование и осведомеността предоставя насоки за дейността на
чирингитос. В подкрепа на насоките Фондацията организира
награда за отговорни барове с цел да поощри усилията на плажните
барове за подобряване на собствената им устойчивост и връзка с
околната среда. По време на четирите издания на наградата от 2012
до 2015 г. общо 263 плажни бара участват с повече от 500
инициативи и 62 500 евро са разпределени между 24 победители.
През 2016 г. наградата е заменена с непарично признание на найдобрите екологични инициативи. По-късно проектът се
трансформира в инициатива за чисти плажове и оказва трайно
въздействие върху опазването и защитата на крайбрежието.
Примерът му може да бъде повторен в много средиземноморски и
черноморски страни, които се стремят да стимулират екологичната
и социалната отговорност в бизнесите, работещи по плажовете.
Корабни отпадъци и пристанищни приемни съоръжения
Обезвреждането на отпадъци, генерирани от кораби, представлява
значителна заплаха за морската среда. То оказва въздействие
върху човешкото здраве и има съществени икономически
измерения. Въпреки че наземните източници са основните
причинители на замърсяването на морските води, морските
източници са отговорни за значителна част от морските отпадъци,
като техният дял в ЕС се оценява на около 32% и в някои морски
басейни достига 50%.
Съществена промяна по отношение на морските отпадъци, събрани
по време на обичайни риболовни дейности в морето, е добавянето
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на нов поток от отпадъци, който ще се обработва в европейските
пристанища. Директивата на ЕС за пристанищните приемни
съоръжения установява правото на предаване на пасивно уловени
отпадъци или отпадъци, попаднали в мрежите по време на
риболовна дейност, в пристанищата на ЕС от втората половина на
2021 г. Директивата също така призовава за въвеждането на
система за възстановяване на разходите, основана на непряка такса
за отпадъците, предадени в пристанището. Тази непряка такса
следва да се дължи независимо от предаването на отпадъци и
трябва да предостави право за предаване на отпадъци без никакви
допълнителни преки такси. Тъй като риболовният и туристическият
сектор допринасят за генерирането на морски отпадъци, те следва
да бъдат включени и в подхода за възстановяване на разходите.
Тези промени са резултат от натрупания опит в няколко държави от
ЕС, както и в рамките на редица проекти.
Система без специална такса за корабни отпадъци и морски
отпадъци, уловени в рибарски мрежи
Система без специална такса, при която разходите за приемане,
обработка и преработка (включително инфраструктура) и
обезвреждане на отпадъци, генерирани при обичайната
експлоатация на кораба, както и на морски отпадъци, уловени в
риболовни мрежи, се включват в пристанищната такса или се
начисляват, независимо дали отпадъците се предават или не.
Системата насърчава корабите да предават отпадъците на брега и
да избягват нежелани потоци от отпадъци между пристанищата,
като по този начин се насърчава споделянето на тежестта. Таксата
за приемане, обработка и обезвреждане на отпадъците се заплаща
с пристигането на кораб във всяко пристанище на участващите в
системата страни като част от или в допълнение на дължимите
пристанищни такси, независимо дали корабът ще се възползва или
не от приемните съоръжения. Системата без специална такса
представлява една от предпоставките за съществено намаляване на
броя на оперативните и незаконни изхвърляния на отпадъци и така
допринася за предотвратяване на замърсяването на морската среда
от кораби. Всички тези мерки изискват силна система за
правоприлагане и контрол.
38
38

Система за непреки такси за събиране на отпадъци от кораби в
Кипър
Кипърската пристанищна администрация е въвела система за
непреки такси, според която на всеки кораб посещаващ кипърски
пристанища се начислява такса, която му дава право да предава
отпадъците си (твърди и нефтосъдържащи отпадъци и отпадъчни
води), независимо дали корабът действително ще предаде или не
каквито и да е отпадъци. Количеството отпадъци, които корабът
може да предаде, се определя като „разумно“ за конкретния тип
кораб. Системата за непреки такси осигурява стимул за корабите да
предават отпадъците си в пристанищата, вместо да ги изхвърлят в
морето. Третирането на събраните отпадъци в Кипър зависи от
техния състав. Рециклируемите продукти се събират разделно и се
изпращат за преработка, смесените отпадъци се изпращат за
обезвреждане, а отпадъчните води се транспортират по възможност
до пречиствателните съоръжения в Кипър.
Отпадъци от риболов и аквакултури
Всяка година огромни количества пластмаси попадат в моретата и
океаните, като отпадъците от риболова и от изоставени риболовни
уреди представляват значителна част от тях. Как тази уреди и
отпадъци попадат в морето? При умишлено изхвърляне или при
инциденти, в които риболовни уреди се губят в морето, както и
чрез абразия – малки фрагменти се отчупват и попадат във водата.
Около една пета от риболовните мрежи и уреди, собственост на
регистрирани в ЕС съдове, се изхвърлят умишлено или се губят при
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произшествия, което се оценява на 640 000 тона годишно. Над една
четвърт от всички морски отпадъци по плажовете са от рибарски
мрежи и уреди, но само 1,5% от старите рибарски мрежи и
принадлежности се рециклират.
Отрицателното екологично, икономическо и социално въздействие
на изхвърлени или изгубени риболовни уреди и мрежи е добре
документирано. То се простира от призрачния риболов – заплитане
и задушаване на морски организми в изоставени мрежи – до
замърсяване на морското дъно и нарушаване на структурата му,
както и поглъщане на микропластмаси от зоопланктона и
филтриращите организми. Корабоплаването, риболовът и
аквакултурите са засегнати от щети по двигателните уредби и
разходите по ремонта им. Туристическият сектор също е изправен
пред съществени разходи за почистване на плажовете.
Събиране и рециклиране на риболовни мрежи и уреди
Как ефикасно да се намалят морските отпадъци от риболовната
дейност, какъв вид отпадъци от риболова могат да бъдат
рециклирани и как да бъда организирани участниците в процеса на
събиране и рециклиране на отпадъци и използването на получения
продукт? Отговорът естествено е свързан с риболова и опазването
на морското биоразнообразие. Сред най-вредните и опасни видове
морски отпадъци са изгубените или изоставените риболовни мрежи
и съоръжения. Много морски животни и птици са заплитат,
нараняват или загиват от тях, а явлението е известно като
„призрачен риболов“. Много от мрежите са от висококачествени
влакна, които успешно могат да се рециклират.
Събирането и рециклирането на риболовни уреди след края на
полезния им живот и връщането им в производствения цикъл чрез
успешен бизнес модел е задача, изпълнена за първи път от няколко
НПО. Те спомагат за създаването и установяването на приобщаващ
бизнес модел, който ангажира различни заинтересовани страни.
Това са риболовни общности, местни власти, други местни агенции
и различни предприятия. Сред първите са Международното
общество за защита на животните, Международният фонд за
хуманно отношение към животните, Fathoms Free, Living Sea, които
стартират инициативи за справяне с призрачния риболов в глобален
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мащаб. В началото те рециклират стари рибарски мрежи, събрани
от рибари, а в замяна им предоставят стоки – обувки, чорапи,
тениски, раници, спортни аксесоари – изработени от влакна и
материали от рециклирани мрежи и други отпадъци от риболовни
уреди. Стойността на мрежите, получени от рибарите, се връща в
общността им под формата на стоки.
Постепенно са създават системи от стимули за рибарите, които да
насърчават осведомеността и ползите от отговорното поведение
към околната среда. Събирането на стари мрежи се превръща в
обичайна дейност, раздават се поплавъци с камбанки и маркиращи
буйове за мрежи, а рибарите се включват в проекти за тралиране за
отпадъци и плаващи мрежи. Местните власти и широката
общественост внасят разнообразие и нови източници на
финансиране със съпътстващи събития като фестивали, мюзикъли
и художествени събития като скулптури или инсталации от стари
мрежи.
Целенасочено събиране на призрачни мрежи и създаване на
схеми за управление на изоставени риболовни уреди
Въз основа на Регионалния план за управление на морските
отпадъци в Средиземно море бе предложен протокол за „Улов на
отпадъци“ (УнО) като една от най-важните мерки за намаляване и
отстраняване на отпадъци от морската среда (главно от морското
дъно) чрез включване на ключовия сектор на риболова.
Съществуват два вида практики за „Улов на отпадъци“: активни и
пасивни. Активните практики представляват специализирани
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дейности за премахване на морските отпадъци, за които
участващите рибари получават заплащане. Пасивните практики се
извършват от рибарите по време на обичайните им риболовни
дейности без финансова компенсация. Активните практики приемат
следните форми:
(1) Отстраняване на морски отпадъци по време на самостоятелни
експедиции за събиране на отпадъци от горещи точки, в които се
акумулират морски отпадъци, или от защитени зони с финансова
компенсация на участващите рибари
(2) Събиране на непотребни (изоставени, изгубени или изхвърлени
по друг начин) риболовни уреди в морето, при което отделни
рибари са наети да извличат тези мрежи.
Инициативата УнО може да има множество ползи, свързани с
мониторинга, екологичните, социалните, икономическите и
научните ефекти. Този вид практики съществено допринасят за
повишаване на осведомеността за проблема в рамките на
риболовния сектор, в други сектори и за широката общественост,
както и за необходимостта от по-добро управление на отпадъците.
Уловът на отпадъци притежава потенциала да получи подкрепата на
риболовната общност, пристанищните и местните власти.
Според протокола за УнО събраните отпадъци се регистрират по
брой, вид и общо тегло. Записването на състава и теглото на
отпадъците, разтоварени на брега, може да се извършва ежедневно
от квалифициран персонал на кея и данните мога да се отчитат
всеки месец на координатора на УнО. Съставът се отчита, за да се
идентифицират източниците на морски отпадъци, а теглото – за да
се завърши крайното управление на отпадъците. Теглото и съставът
на морските отпадъци, събрани във всяко от участващите
пристанища, както и данните, свързани с данните за пристанището
(брой на участващите кораби, типове плавателни съдове), могат да
бъдат докладвани на националния компетентен орган за опазване
на морската среда на месечна или годишна основа. Тази
информация може периодично да бъде преглеждана от
компетентния орган за оценка на успеха на инициативите за УнО и
може да допринесе за подобряване на разходите, ползите и
управлението им. Тя може също така да спомогне за
локализирането на области с концентрация на отпадъци и да
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подкрепи подобрена стратегия за допълнително съсредоточаване
върху горещите точки.
Уловът на отпадъци се провежда основно в местен мащаб и
съчетаването на интересите на риболовния сектор, бреговата
охрана, пристанищните и местните власти, както и дружествата за
управление на отпадъци, създава верига на стойността за този вид
отпадъци.
Тъй като морските отпадъци са трансграничен проблем,
координираният, хармонизиран и съгласуван подход е най-добрият
начин за справяне с него. На всички равнища сътрудничеството в
практиките за УнО следва да се основава на обмена на информация
и на решаването на значителни трансгранични въпроси, свързани с
морските отпадъци. Необходимо е да се сключат споразумения,
така че всеки плавателен съд, който участва в УнО, да може да
разтовари събрани отпадъци в участващи в инициативата
пристанища в средиземноморските и други съседни страни. През
2016 г. е прието Ръководство за добри практики за улов на
отпадъци в Средиземно море. Това ръководство преследва две
цели: да предостави технически насоки за механизма за
отстраняване на отпадъци от морето по екологосъобразен начин
като се избегнат отрицателни въздействия върху морската среда и
екосистемите, както и да даде насоки за процеса на включване на
заинтересованите страни отговарящи за прилагането и
координацията на практиките за улов на отпадъци.
Примери за добри практики:
•
Дейностите по улов на отпадъци са широко прилагани
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главно в Североизточния Атлантик и особено в Северно море.
Инициативите по УнО в Балтийско и Средиземно море са поскорошни. В Средиземно море УнО се осъществява от проектите
Екологични чанти на борда (източно крайбрежие на Испания),
Екопуертос (крайбрежието на Андалусия, Испания), DeFishGear
(Адриатическо море), пристанище Сан Ремо (Лигурско море,
Италия) и пристанище Ровин (Адриатическо море, Хърватия).
Рибарските кораби в Галисия и Сардиния връщат използвани мрежи
и други пластмасови уреди обратно в пристанището, вместо да ги
изхвърлят в морето. Те са удовлетворени от улова на отпадъци в
резултат на усилията за ангажиране на заинтересованите страни по
проекти като Clean Sea LIFE и 3-R Fish.
•
Проектът DeFishGear и инициативата „Здрави морета“
проведоха целенасочено оползотворяване на призрачни мрежи и
събраха мрежи от секторите на риболова и аквакултурите за
регенерация и рециклиране, като ги превърнаха във
висококачествени материали и текстилни продукти. Дейностите
бяха проведени във всички страни на Адриатическо и Средиземно
море и предоставиха основни знания и умения за оценка на
стойността на събраните материали по устойчив начин.
•
UNEP/MAP извърши регионална оценка на изоставени,
изгубени или изхвърлени риболовни уреди (ИИИРУ), призрачни
мрежи и морски отпадъци чрез проучване сред рибари в единайсет
средиземноморски държави. Целевите групи бяха рибари, моряци,
шкипери, собственици на кораби, водолази, представители на
рибарски сдружения и кооперации и др. Общата цел на проучването
беше а) да се съберат данни за морските отпадъци и риболовните
уреди; б) да състави оценка на текущите тенденции за ИИИРУ и
морските отпадъци на основата на становища от целевите групи; в)
да предостави информация за практики, които допринасят за
проблема, но биха могли да бъдат част от решението; г) да направи
преглед на наличната информация за мерките и регулациите,
свързани с управлението на ИИИРУ; д) да направи обзор на
становищата, поведението и възприятията на рибарите и другите
целеви групи, свързани с рибарството, по въпроса; е) да събере
информация за това какво мислят рибарите за ролята си в
управлението на ИИИРУ и да оцени готовността им да се включат в
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улова на отпадъци. Проучването предостави ценни идеи и
констатации и потвърди наличието на проблем в региона.
Необходима е допълнителна работа, за да се направят точни оценки
за степента на проблема в Средиземноморието на местно,
национално и регионално равнище с цел да се стимулира
ефективното вземане на решения и управленските отговори.
Най-ценният улов
Българската компания „Черноморки улов“, производител на
деликатесни продукти от паламуд и чернокоп, реализира проект за
улов на отпадъци заедно с рибарско сдружение. Инициативата,
наречена „Най-ценният улов“, събра 7 тона риболовни мрежи с
обща дължина 50 километра в периода 31 октомври 2020 – 15 април
2021 г. от крайбрежните води на България. В нея се включиха 25
риболовни кораба и тя предостави информация за
разпространението на плаващите отпадъци и местата, в които се
акумулират. Събраните мрежи бяха рециклирани с помощта на
общността „Ценна пластмаса“. Резултатът от инициативата показа,
че по-големи количества пластмаса изискват подходи с промишлен
мащаб, които могат да превърнат събраните отпадъци в ценен
материал с нови приложения. „Черноморски улов“ инвестира един
процент от приходите си за подпомагане на проекти, които работят
за подобряване на екологичното състояние на Черно море.
Превоз и преработка на стари риболовни мрежи и уреди
Различни организации се присъединяват към съвместните усилия за
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изграждане на всеобхватен приобщаващ бизнес с участието на
множество заинтересовани страни. Основно предизвикателство е
логистиката по събирането и съхраняването на стари рибарски
мрежи. Мрежите трябва да се почистят от остатъци от риба и
морски организми, да се съхраняват в контейнери и транспортират
до отдалечени преработвателни предприятия. Само два завода в ЕС
са специализирани в рециклирането на риболовни мрежи – в
Словения и Дания. Макар че рециклирането на пластмаси се
осъществява от десетилетия, не всички предприятия разполагат с
такава технология. Поради това транспортът на големи разстояния
и митническата обработка на контейнерите също са елементи на
логистиката.
Транспортирането, механичната и по-нататъшната преработка –
химическа реполимеризация или механично раздробяване и
рециклиране – включват допълнителни бизнес единици. Бизнес
моделите се разширяват, най-често към публично-частни
партньорства, които включват производители, изследователи,
маркетингови платформи за нови висококачествени продукти, нови
материали, марки, морски спортове, групи активни потребители и
др.
Тези успешни бизнес модели са по-известни с имената на
проектите, инициативите и продуктите, свързани с рециклирането
на риболовни мрежи. Те връщат ресурси на рибарските общности,
създават цикъл с нулеви отпадъци, благоприятстват отговорно
отношение към природата, генерират бизнес печалби и създават
условия за устойчиво използване на морските ресурси.
Успешни търговски марки и продукти
Bureo участва в партньорска маркетингова мрежа, известна с
внедряването на продукти от NetPlus – материал, произвеждан от
рециклирани риболовни мрежи. Компанията се ангажира да убеди
лидерите в индустрията да интегрират продукти от NetPlus в своите
вериги на доставка. Заедно с други организации, които се стремят
да внесат ново измерение в промишлените стандарти, Bureo работи
за намиране на отговорни решения за материали и производства в
полза на океанските и крайбрежните общности. Емблематичен
артикул е скейтборд с повърхност, изработена изцяло от
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рециклирани рибарски мрежи, събрани край бреговете на Чили.
Fourth Element е сред световните лидери в производството на
бански костюми. Централата на компанията е в Корнуол,
Югозападна Англия, регион със сърф клубове, почитатели на
ветроходството, водните спортове и дайвинга, както и много
доброволци в екологични кампании. Fourth Element използва
концепцията Ocean Positive за маркетинг и ангажираност с
въпросите на морската околна среда. Банските костюми на
компанията са изработени от Econyl, 100% рециклируемо найлоново
влакно, като значителна част от него произлиза от рециклирани
риболовни мрежи. Произвежда се от италианската компания
Aquafil, която е усъвършенствала производствената си технология
за производство на висококачествени найлонови влакна главно от
рециклирани мрежи (78%) с добавки от други найлонови отпадъци.
На основата на тези влакна британската компания произвежда
широка гама от продукти.
Технологични решения – подобряване на възможностите за
рециклиране
RETRAWL е особено интересен технологичен проект на Plastix от
Дания и партньори, които използват иновативна технология за
рециклиране. Тя превръща риболовните отпадъци и уреди –
предимно стари риболовни мрежи, тралове, въжета и стоманени
елементи – във висококачествени нови продукти. Затваря
производствените цикли при съблюдаване на международните
стандарти и допринася за прехода от линейна към кръгова морска
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икономика. Същевременно технологията предлага огромен
потенциал за глобално решение на някои от проблемите с морските
отпадъци, а именно призрачния риболов, който не само причинява
тежки щети върху морските организми и средата, но води и до
значителни икономически загуби. Иновативните елементи на
използваните технологии и процеси решават сериозен проблем с
потока от отпадъци, допринасят за кръгова синя и зелена
икономика и намаляват изхвърлянето на отпадъци, замърсяването
на морето, емисиите на CO2 и загубата на ценни ресурси, като
същевременно отговарят на целите за повишаване потенциала и
устойчивостта на икономиката. Партньорите по проекта се стремят
да разширят приложението на технологията на други европейски и
световни пазари с първоначален акцент върху Испания и да проучат
и приложат затворен или близък до затворен цикъл, който да служи
като бизнес модел за морската индустрия.
Повишаване на осведомеността и мотивационни дейности
Повишаването на осведомеността има за цел въпросите, повдигнати
от нарастващото замърсяване с пластмаси на моретата и океаните,
да достигнат до вниманието на обществеността. Целеви дейности
насочват общите усилия в някои от следните примерни области:
•
Мотивиране на граждани, екологични организации и
ученици да участват чрез гражданска наука в мониторинга на
плажни отпадъци и почистването на плажовете, за да помогнат за
събирането на данни и опазването на морската среда
•
Мобилизиране на местните крайбрежни общности за
повишаване на осведомеността за предотвратяване на морските
отпадъци
•
Повишаване на обществената осведоменост за устойчиво
управление на морските отпадъци и създаване на механизми за
намаляване на морските отпадъци.
Примери за добри практики:
•
От средата на 90-те години на миналия век акциите за
почистване на плажа са популярна форма на повишаване на
осведомеността за екологичното състояние на Черно море. От 1996
г. Международният ден на Черно море 31 октомври редовно
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включва дейности по почистване на плажа, в които се включват
крайбрежните общности във всички страни. Днес датата е твърдо
установена в екологичния календар на всички черноморски
държави.
С прилагането на РДМС правителствата и третият сектор работят за
създаването на механизми, чрез които обществото да възприема
въздействието на отпадъците върху морската среда, да
идентифицира дейности на сушата, които представляват източници
на замърсяване и да достига до съвместни решения за намаляване
на това въздействие – най-вече решения, които намират
приложение на местно равнище, но имат и регионален ефект.
Иницииращи органи на кампаниите са правителства, екологични
организации, научни институти, бизнеси и черноморски местни
власти. Участващите заинтересовани страни включват
правителства, НПО, бизнеси, образователни и научни институции,
ангажирани граждани, местни общности.
Източниците на финансиране са различни – предимно финансиране
от програми на ЕС и национални програми, както и доброволческа
работа.
•
НПО „Маре Нострум“ всяка година отбелязва
Международния ден на Черно море като организира обществени
кампании за информиране на крайбрежните общности, властите и
широката публика за значението на морските и крайбрежните
екосистеми за местното и регионалното развитие и проблемите,
които възникват при игнориране състоянието на морската среда. От
2016 г. „Маре Нострум“ организира крос с цел привличане на
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вниманието към въздействието на морските отпадъци. Бягането
включва три маршрута: един за деца и родители, втори от 4 км и
трети – 7 км. Броят на участниците нараства всяка година и през
2018 г. 1 500 души приемат предложението да бягат за Черно море.
Същата година е поставено ново предизвикателство пред
участниците: да демонстрират своята гражданска отговорност като
събират цигарени фасове от плажа по време на бягането и да ги
предадат във „Фасомера“, нова мерна единица, специално
предназначена да измерва количеството фасове. Участниците се
отзовават с ентусиазъм и събират 25 единици, равни на около 2 500
фаса.
Все повече организации насочват усилията си към информиране за
практиките за рециклиране и устойчиво управление на отпадъците.
Много компании започнаха да извършват почиствания като част от
действията си по корпоративна социална отговорност.
•
На Световния ден на околната среда 2021 г. се проведе
щафетна кампания за рециклиране в 15 европейски държави с цел
промотиране на кръговата икономика. Европейското турне за
рециклиране напомни, че поддържането на чистотата в
обществените пространства е резултат от съвместни усилия.
Кампанията, стартирана от Every Can Counts, насърчава
рециклирането на кенове. Доброволци в Европейското турне за
рециклиране, участваха в прояви в Австрия, Гърция, Ирландия,
Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша,
Румъния, Словения, Сърбия, Унгария, Франция, Черна гора и Чехия.
•
Училището в с. Скорцоаса, окръг Бузъу, Румъния, получи
таблети в резултат на усилията на над 150 ученици от Националния
колеж „Михай Витязул“, Букурещ, доброволци в екологична
фондация „Еделвайс“, които събраха разделно над 900 кг
отпадъци. Това помогна на училището да предложи същото
качество на образование при новите условия на онлайн обучение.
Учениците, които участваха в проекта с продължителност три
месеца, събраха разделно 920 кг отпадъци, от които над 9 кг
найлонови торбички, както и метални консерви, хартия, картон,
батерии и др. Участниците качиха снимки на събраните отпадъци на
специализирана платформа, а отпадъците бяха разменени за
таблети в края на кампанията.
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Adopt-a-Beach, Beach-watch и признания за опазване на
плажовете от граждански групи
Концепции като грамоти и сертификати за опазване на морската
среда винаги са били полезни. Участието на обществеността в
подобни проекти и инициативи играе значителна роля за
повишаване на разбирането по темата за отпадъците. Такъв тип
инициативи дават възможност на хората да се включат активно в
практически мерки за намаляване на морските отпадъци и
повишаване на осведомеността за нуждата от предотвратяване на
замърсяването на крайбрежието. Сертификатите и различните
видове признания насърчават отговорността и стимулират местните
хора да се включват като доброволци и да предприемат редовни
почиствания и мониторинг на отпадъци на избран от тях плаж
четири пъти в годината.
Adopt-a-Beach (Осинови плаж) е концепция, при която училище,
местна общност, НПО или група доброволци поемат отговорност за
плаж и се грижат за него чрез редовни събития за почистване.
Дружеството за опазване на морската среда (MCS) от
Великобритания координира редица проекти, които насърчават
участието на обществеността в опазването на морето, включително
Adopt-a-Beach и Beach-watch – най-големите проекти за почистване
и проучване на плажните отпадъци в Европа. MCS събира данни за
морските отпадъци чрез Beach-watch от 1993 г. и Adopt-a-Beach от
1999 г. и така е натрупало голяма банка от данни, в която подробно
са описани както видът, така и източникът на отпадъците, срещани
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във Великобритания. Използваните протоколи и методологии са
съвместими с други европейски и световни системи. Beach-watch
предоставя данни за ежегодното Международно почистване на
крайбрежието от мониторинг на отпадъци и почиствания на
плажове, които се провеждат в един и същи уикенд през
септември, като така допринася с информация за степента на
замърсеност с морски отпадъци в световен мащаб. Данни от Adopta-Beach постъпват в проекта за морски отпадъци на Комисията за
опазване на Североизточния Атлантик (OSPAR). Използваната от
OSPAR методология се основава на проучванията на Adopt-a-Beach.
Титлата „Плажен посланик“ има за цел да насърчи устойчивото
поведение и да подкрепи гражданите да поемат лична отговорност
към обществените места като предотврати замърсяването, насърчи
принципа „Боклукът – в раницата“ и намали препълването на
кофите за отпадъци. Плажни посланици са предимно местни хора,
които могат да споделят истории и познания с местната общност и
широката общественост. Концепцията „Плажен посланик“ се
прилага в няколко морски резервата, туристически района и
плажове.
Сертификати за качество на морската и крайбрежната среда
Особено важни за крайбрежните страни, които привличат потоци от
туристи с морето и слънцето си, са плажните сертификати и
признанието за качеството на плажовете и водите за къпане, обект
на ползване. Широко признатите сертификати в международен или
национален план („Син флаг“, Регистър на водите за къпане и др.)
са важен стимул за популяризиране на доброто качество на
морската и крайбрежната среда. Освен това тези награди
изпълняват мотивираща роля за прилагане на редовен мониторинг и
помагат за изграждане на бърза управленска реакция за
предотвратяване на замърсяване на брега.
Програмата „Син флаг“ е създаден във Франция през 1985 г. като
пилотна схема, при която на крайбрежни общини се присъжда
отличие въз основа на критерии за пречистването на отпадъчните
води и качеството на водите за къпане. В Европейския съюз
стандартите за качество на водите са включени в Рамковата
директива за водите. „Син флаг“ е система за сертифициране на
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Фондацията за екологично образование (ФЕЕ), лансирана в рамките
на програмата „Син флаг“, която удостоверява, че плаж или яхтено
пристанище отговарят на строгите й стандарти. „Син флаг“ е
търговска марка на ФЕЕ, нестопанска и неправителствена
организация с членове в 49 страни по цял свят. Критериите на „Син
флаг“ включват високи и стриктни стандарти за качество на водите,
безопасност, екологично образование и информация, предоставяне
на услуги и условия за управление на околната среда.
Сертифицирането със „Син флаг“ е търсено от оператори на
плажове и яхтени пристани като индикация за високите им
екологични и качествени стандарти. Сертификатите са с валидност
една година. През 2021 г. над 4 800 плажа и яхтени марини по света
са отличени със „Син флаг“. Повечето държави в Средиземно и
Черно море участват в програмата „Син флаг“.
Кампании за повишаване на осведомеността и за почистване
Кампаниите за повишаване на осведомеността и за почистване,
освен че водят до преки ползи за околната среда чрез премахването
на отпадъци, овластяват гражданите да станат част от решението на
проблема. Участието в почистване на плажа може да доведе до повисока лична удовлетвореност, усещане за смисъл от свършеното,
както и до по-добро разбиране за морската среда. Подобни акции
често насърчават дълготрайния ангажимент към дейността и
засилват моделите на природосъобразно поведение, свързани
други аспекти на ежедневието като избор на начин за придвижване
в града или потребление на енергия. При организирането на
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кампания за почистване е важно да се регистрират видовете и
количествата събрани отпадъци, да се направи опит за
идентифициране на потенциалните източници, да бъдат съобщени
резултатите от кампанията, както и да се предостави положителна
обратна връзка за промените в навиците на потребителите.
Примери за добри практики:
•
Ежегодната кампания Международно почистване на
крайбрежието (ICC), която се координира от Ocean Conservancy
(базирана в САЩ неправителствена организация за опазване на
океаните) и многобройните й партньори по света, се провежда в
САЩ от 1986 г., а в световен мащаб от 1989 г. За над 30 години ICC е
ангажирало 132 държави и територии, в които участват стотици
НПО, правителствени агенции, различни представители на частния
сектор и други групи и организации на гражданското общество на
регионално, национално и местно равнище. ICC включва стотици
хиляди доброволци и организатори, които ежегодно посещават
плажове и подводни обекти, за да премахнат отпадъци и да
регистрират ценна информация за видовете и източниците на
морските отпадъци по цял свят, като използват стандартизирани
протоколи. Почистването вече включва дейности по бреговете на
реки, езера и потоци, както и подводни обекти по крайбрежието и
във вътрешните водни басейни. В ICC участват редица
средиземноморски държави. ICC е уникално с това, че дейността му
по събиране на данни за състава и изобилието на морски отпадъци
попълва единствената глобална база данни с подобна информация в
световен мащаб, а нейните продукти подпомагат вземането на
решения за политики в областта. Данните на ICC създават рамка за
действие на различни равнища на изпълнителната власт, както и от
страна на частния сектор, за намаляване на морските отпадъци и за
образоване на гражданското общество относно последиците от
замърсяването и начините за неговото предотвратяване.
•
Премахването на отпадъци от морското дъно също е важен
елемент на кампаниите за почистване. Например проектът AWARE –
разрастващо се движение на водолази за опазване на океаните и
водолазни центрове със сертификат от PADI (Професионална
асоциация на инструкторите по гмуркане) – организира подводни
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почиствания на плажове с доброволци. Тези подводни почиствания
са ценни, тъй като премахват пластмасата, мрежите, консервите,
старите буйове и целия боклук, който е попаднал в морската
екосистема.
Dive Against Debris е целогодишно усилие за събиране на данни за
подводни отпадъци и тяхното премахване. Водолазите се
насърчават да докладват за местоположението, вида и
количествата отпадъци, които откриват и отстраняват. Водолазите,
които желаят да участват, са насочвани към избор на място, което
познават и на което редовно намират морски отпадъци, и да се
организират с приятели за събиране и отчитане на отпадъци. На
сайта на проекта са на разположение ръководство за обучение,
карта за данни, определител за морски отпадъци и други помощни
инструменти. Събраните отпадъци се категоризират според вида на
материала: пластмаса, стъкло/керамика, метал, гума, дърво,
текстил, хартия/картон, смесени материали и други отпадъци.
Отделните предмети се записват в рамките на съответната
категория, като се използват картата за данни на Dive Against Debris
и определителят за отпадъци. Информацията за количествата и
вида събрани отпадъци, местоположението на проучването,
продължителността на гмуркането, дълбочината, броя на
участниците и открити заплетени животни се отчитат в онлайн база
данни. Организаторите се обръщат към водолазите да повтарят
обследването на избраното от тях място за гмуркане толкова често
и редовно, колкото могат, за да помогнат за откриването на
тенденции за съответното място.
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•
Кампанията „Да опазим Средиземно море от отпадъци“,
стартирана през 2008 г. от MIO-ECSDE, Гръцката асоциация за
опазване на морската среда (HELMEPA) и „Да почистим Гърция“ с
подкрепата на UNEP/MAP MEDPOL и Средиземноморската програма
за оценка и контрол на замърсяването на UNEP/MAP, има за цел да
повиши обществената осведоменост относно причините и
въздействията на замърсяването на морето от твърди отпадъци, но
също и да подчертае ролята и отговорностите на всички свързани
страни. Кампанията включва набор от различни дейности
(почистване на плажа, изложби и семинари, фотоконкурси) в
няколко средиземноморски страни и включва широк кръг от
участници като преподаватели и ученици, морски лица и служители
на корабни компании, национални и местни власти, пристанищни
власти, НПО и гражданското общество. Освен информационните
материали на десет езика, кампанията публикува насоки за
основните заинтересовани страни по сектори: селско стопанство,
промишленост, туристически и морски сектор, регионални,
национални и местни власти, както и гражданското общество. Тези
материали са широко разпространени и се използват от много голям
брой организации в техните усилия за повишаване на
информираността и до днес.
•
MARLISCO е пример за проект, ориентиран към
информиране, образоване и повишаване на осведомеността на
ключови заинтересовани страни и широката общественост по
темата за морските отпадъци. В рамките на проекта са произведени
различни информационни материали. Той е сред първите проекти
пряко насочени към морските отпадъци. Образователният пакет на
MARLISCO за морски отпадъци „Знай, почувствай, действай! Да
спрем морските отпадъци: дейности и учебни планове за ученици
от средните училища“, е разработен от MIO-ECSDE/MEdIES и
преведен на 15 езика. Той има за цел да информира, да изгради
чувствителност и да даде възможност на учители и ученици да
предприемат действия за справяне с проблема с отпадъците в
морето и по крайбрежието. Пакетът комбинира актуална научна
информация и практически съвети за млади потребители, активни
занимания и теми за обсъждане за морските отпадъци. Материалът
е замислен така, че да бъде гъвкав и адаптивен и да може да се
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използва от училища или от НПО, музеи, младежки групи и
асоциации в неформални образователни дейности. Ръководството
на MARLISCO за намаляване на морските отпадъци „Вдъхнови се и
бъди иновативен чрез най-добри практики“ има за цел да представи
преглед на дейностите, които различните заинтересовани страни
могат да приложат. То включва повече от 70 практически примера
за най-добри практики, групирани в 14 широки категории, за
намаляване на морските отпадъци от цял свят. Брошурата
разработена по проекта представя информация за морските
отпадъци (източници, състав и въздействия) и предложения за това
как всеки може да допринесе за справянето с този нарастващ
натиск. Брошурата е насочена както към професионалистите, така и
към гражданите от различни сектори и се стреми да информира и
да подтиква към индивидуални и колективни действия.
Украинско младежко движение „Let’s Do It Ukraine“
Движението „Let’s Do It Ukraine“ работи в 24 региона на Украйна от
шест години благодарение на усилията на активисти, местни
власти, бизнеси и медии. Дейността на организацията събира
повече от 2,5 милиона участници в различни национални и местни
проекти. Организацията е част от международното движение „Let's
Do It World“, което обединява 180 страни и повече от 20 милиона
членове в грижата за околната среда и чистотата на планетата. В
Световния ден на почистването участват граждани, търговски и
нестопански организации, компании и държавни агенции (чиито
служители се присъединяват към акцията като част от
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корпоративната социална отговорност), медии, попзвезди и
общественици. През 2015 г. повече от половин милион участници се
присъединяват към акцията в 24 региона и 2 832 места. През 2017 г.
"„Let’s Do It Ukraine“ събира повече от 1,1 милиона участници в 4
760 локации в цялата страна. Ученици, студенти, държавни
служители, художници, активисти, отговорни граждани, и
представители на медиите почистват повече от 2 138 места в 243
селища през 2020 г. Със съвместни усилия са събрани 764 тона
боклук и 182 тона рециклируеми материали. Жителите на
„червените“ зони под карантина по време на пандемията от Ковид19 вземат участие в дигитално почистване като премахват 1586
гигабайта ненужна информация от телефони, компютри и
съхранение в облака.
Националната карта на точките за рециклиране е онлайн
платформа, която дава възможност на гражданите да намират,
добавят или премахват пунктове за събиране навсякъде. Всяка
точка от картата съдържа актуална информация за работното
време, адреса и контактите. На платформата има и препоръки:
основни правила за разделяне на материалите, информация за
етикетирането и често срещани митове. Платформата помага да се
избегнат често срещани грешки, спестява време и повишава
ефективността на граждански действия за опазване на природата.
Дългосрочният проект „Да почистим заедно плажовете!“ се стреми
да създаде култура на чистота, правилно управление на отпадъците
по плажовете и в зоните за отдих. През 2021 – 2023 г.
организаторите ще помагат да се избегне струпването на отпадъци
по плажовете и ще работят за обединяване на усилията на
общността и местните власти за изграждане на сътрудничество.
Инициативата е изпълнена с голям брой екологични дейности:
експедиции, мониторингови наблюдения на плажни отпадъци,
социологически проучвания, сортиране, информационни и
образователни дейности, работни срещи на експерти, обучения,
лагери и екопатрули.
Организацията създаде заедно с международното младежко
движение „School Recycling World“ онлайн курс за рециклиране,
който включва инструкции „стъпка по стъпка“ за правилно
управление на отпадъците, икономично, съзнателно потребление,
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както и въвеждане на рециклиране у дома и в училище. Програмата
включва уроци по отговорно потребление, сортиране, управление
на проекти, документация, съвети за сформиране на екопатрули и
въвеждане на система за сортиране, инструкции и практически
препоръки. Всички необходими учебни материали, плакати, и
промоционални материали, които могат да помогнат по пътя към
„нулеви отпадъци“, се публикуват на платформата.
Мониторинг
Данните от мониторинга обикновено служат за информиране на
управлението и наблюдение на резултатите от политиката, но те
представляват интерес и за широка аудитория от заинтересовани
страни като мениджъри на ресурси, учени, политици и
обществеността. Добрите практики често включват допълнителни
препоръки за мерки и действия по отношение на морските
отпадъци: подкрепа за науката, използване на гражданската наука,
често чрез прилагане на иновативни методи, управление на
отпадъците, трансгранични контакти.
За да намерим решения за морските отпадъци и за многобройните
последици, предизвикани от тях, за морските организми,
местообитанията, безопасността на корабоплаването, икономиката
и човешкото здраве, трябва да разберем източниците, движението
и въздействието на отпадъци върху крайбрежието и морската
среда. Разработването на програми за мониторинг на морските
отпадъци се стреми да постигне разбиране за това чрез събирането
на данни. Тези данни могат да отговорят на важни изследователски
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въпроси, като например какви са и къде се намират източниците на
морски отпадъци, съществуват ли модели на акумулиране и
отлагане на отпадъците, кои са най-честите или най-увреждащите
видове морски отпадъци. Отговорите на подобни въпроси могат да
предоставят информация за разработването на управленски
стратегии и политики, които разглеждат проблемите на морските
отпадъци в местен, регионален, национален и международен
мащаб. Примерите за добри практики се стремят да илюстрират как
науката предоставя информация за източниците, заплахите и
решенията, свързани с проблема. Науката може също така да
подчертае констатациите от анализа на програмите за мониторинг
на морските отпадъци и да интерпретира данните, за да
демонстрира поведението, количествата, движението и
въздействията на морските отпадъци. Други примери показват как
резултатите от данните са довели до разработването на нови
управленски стратегии или политики за агенции, кампании,
бизнеси, промишлеността и други групи.
Освен това примерите демонстрират как данните от програми за
мониторинг могат да допринесат за оценка на ефективността на
съществуващите стратегии за морските отпадъци, например
забраните за найлонови торбички, като се проследява наличието на
найлонови торбички в морето и по крайбрежието във времето.
Разработването на политики и процедури за управление е, може би,
едно от най-ефективните средства за действително намаляване на
отпадъците в морската среда. Процесът на разбиране за това как
данните водят до разработването на нови или преструктурирането
на съществуващи стратегии подчертава значението на програмите
за мониторинг и вероятно ще направлява стратегиите за
намаляване и превенция на морските отпадъци за опазване на
бъдещето на нашите морски ресурси.
Общности в Marine LitterWatch и мониторинг, комбиниран с
почистване
Marine LitterWatch е инициатива на Европейската агенция по околна
среда (ЕАОС), която има за цел борба с проблема с морските
отпадъци. Посредством научен подход, основан на активно участие,
тази инициатива залага на отделни лица и общности да
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предприемат действия за попълване на пропуските в данните, които
възпрепятстват прилагането на важни мерки за постигане на
брегове и морета без отпадъци. Мобилното приложение Marine
LitterWatch е създадено под егидата на ЕАОС и се използва от
Черноморска мрежа на НПО като регистрирана общност от 2014 г.
Marine LitterWatch предлага уникална възможност на самостоятелни
лица и общности да обединят усилия за събиране на надеждни,
точни и сравними данни за морските отпадъци. Събраните данни се
качват директно в базата на Европейската агенция по околна среда,
което подчертава необходимостта от спешни действия и засилване
на прилагането на политиките на местно, национално и европейско
равнище, както и на ниво регионални морски конвенции, за
изпълнение на приетите цели и ангажименти за справяне с
морските отпадъци.
Членовете на общностите от черноморските страни, регистрирани в
Marine LitterWatch, направиха много за формиране на първоначална
картина на морските отпадъци по плажовете, като осигуриха
резултати, сравними и съвместими с резултатите от научните
изследвания.
В едномесечните пилотни наблюдения на плажовете, провеждани
всяка година в целия ЕС, се прилага хармонизиран мониторингов
подход съгласно „Ръководството за мониторинг на морските
отпадъци в европейските морета", разработено от Техническата
група за морските отпадъци през 2013 г. Гражданската наука за
мониторинг на плажните отпадъци изпълни двойна роля: съчетание
на мониторинг и повишаване на осведомеността. Месецът на Marine
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LitterWatch е инициатива, осъществявана в тясно сътрудничество с
научноизследователски и екологични организации като Орхуския
университет, Роскилския университет, Черноморска мрежа на НПО,
Keep Sweden Tidy, Swiss Litter, HELMEPA, Legambiente, Дружеството
за опазване на морската среда, Маре Нострум, MARNOBA, MIOECSDE, Plastic Change, Португалската асоциация за морски
отпадъци, EMBLAS+ и фондация Surfrider Europe. Участващите
общности са събрали повече от един милион плажни отпадъци в
2 340 наблюдения на плажове за шест години и са ги регистрирали
в базата данни на Marine LitterWatch. Четири пети от предметите са
от пластмаса. Най-често регистрираните отпадъци са фасове,
парчета пластмаса, пластмасови чаши и капачки, парчета
полистирен, както и стъклени и керамични фрагменти.
Гражданска наука: водолази изследват морските отпадъци по
дъното на израелския средиземноморски бряг
Участието на обществеността в научни изследвания или
гражданската наука отдавна се използва за решаване на
изследователски въпроси, които иначе биха останали неразгледани
поради липса на ресурси, време или географско положение.
Програмите за изследване на морските отпадъци в световен мащаб
са добър пример за събиране на информация на основата на
гражданската наука. През 2015 г. учените обединиха усилията си с
Обществото за защита на природата в Израел и Израелската
водолазна федерация, за да създадат доброволческата водолазна
програма „Мишмар Хаям“ (Морска стража), която подкрепя
опазването на морето чрез гражданската наука. През 2016 – 2017 г.
са извършени единайсет проучвания на седем различни места в
северната част на Израел. Събрани са допълнителни данни по
време на 20 контролирани подводни почиствания. Проучванията
установяват, че пластмасата е най-често срещаният материал на
морското дъно и формира 84% от всички отпадъци. Отпадъците на
четири места са свързани предимно с риболова като всички обекти
се използват за любителски риболов, което предполага, че
повечето отпадъци произхождат от близкия бряг. Информацията,
събрана от водолазите, помага за документирането на степента на
замърсяване по израелското крайбрежие и е от решаващо значение
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за разбирането на източниците на отпадъци и намирането на
решения на проблема.
Оценка на отпадъците по дъното на Адриатическо море
Италианският Институт по морски науки, част от Националния
научноизследователски съвет, участва в мониторинга на отпадъци
на морското дъно в северната и централната част на Адриатическо
море в продължение на шест години. Времевото и
пространственото разпространение на антропогенни отпадъци по
дъното е много по-малко изследвано в сравнение с морската
повърхност и крайбрежието поради затрудненията и разходите за
вземане на проби. Откриването на придънни отпадъци обаче е от
основно значение за разработването на политики, насочени към
постигане на добро състояние на европейските морета, както се
изисква от Рамковата директива за морска стратегия.
В този контекст изследванията имат за цел да оценят количеството,
състава, пространственото разпределение и основните източници в
северната и централната част на Адриатическо море за
шестгодишен период. Това представлява най-дългият времеви ред
от данни от този тип за морския басейн.
Зоната за вземане на проби е с повърхност от 36 742 кв. км и се
простира от италианското крайбрежие до границата от 12 морски
мили на хърватските териториални води. От 2011 до 2016 г. са
проведени шест проучвания като всяка година са взимани проби от
67 станции, разпределени по зоната за изследване чрез
стратифицирана по дълбочина случайна извадка (0 – 30; 31 – 50; 51 –
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100 м).
Отпадъците са събрани с помощта на трал „рапидо“, модифициран
бийм трал, често използван от италианските рибари за улов на
дънни видове. Морските отпадъци в улова са класифицирани в шест
основни категории: пластмаса, метал, стъкло, гума, дърво и други.
Пластмасата е с превес по отношение на теглото. Най-високата
концентрация на отпадъци е установена близо до брега вероятно
поради високата урбанизация на крайбрежието, речния вток,
интензивното корабоплаване и хидроложките особености на
басейна.
Тези данни предоставят полезна информация за прилагане на
необходимите мерки за управление на морските отпадъци и
свеждане до минимум на този вид антропогенно замърсяване в
района на Адриатическо море. Системният мониторинг на морските
отпадъци в регионален мащаб може да бъде полезен и за оценка на
ефективността на националните и международните мерки.
Изследване на плажните отпадъци по турското североизточно
средиземноморско крайбрежие
Учени от Близкоизточния технически университет, Анкара, вземат
проби от няколко турски плажа по североизточното
Средиземноморие за анализи на отпадъци през 2015 и 2016 г.
Изследванията на плажните отпадъци разкриват не само състава и
количеството на акумулиращите се по плажовете отпадъци, но и
източниците им през различните сезони. Директното замърсяване
на плажовете е определено като най-важният механизъм в
сравнение с транспортирането на предмети от други райони.
Установените количества са по-големи или в близост до райони със
замърсени с отпадъци води, или до градските центрове. Във всички
случаи пластмасите съставляват основната част от всички
отпадъци. Сред пластмасите бутилките от PET и техните капачки са
най-често срещаните предмети, особено през летния туристически
сезон. Промишлеността е основният сектор, генериращ отпадъци, и
е представена главно чрез опаковки от закуски и предмети,
свързани с риболова. Отпадъците от цигари също формират
значителен дял. Резултатите от проучването в съчетание с данните
от публикации за морските отпадъци, както и други близки по
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предмет изследвания и дейности (върху защитените територии,
защитените видове костенурки, информационни програми и др.)
дават основание на екипа да предложи специфични за региона
управленски препоръки за намаляване на проблема с отпадъците.
Те включват схеми за депозит за намаляване на потреблението на
бутилки от PET, увеличаване броя на обществените чешми за
питейна вода, поставяне на иновативни пепелници за събиране на
фасове, изграждане на колектори за отпадъци в реките и найважното широкомащабни програми за повишаване на
осведомеността, особено чрез включване на знанията на местната
научна общност. Тясното сътрудничество между учените и
администрацията е все по-важно за предприемането на подходящи
и навременни управленски действия.
Дървено научно „писмо в бутилка“
Немски университетски екип проучва източниците и
разпространението на пластмасите чрез мащабен експеримент с
участието на обществеността. Редовните плажни почиствания
осигуряват поглед върху количествените и качествените изменения
на отпадъците във времето и са инструмент за повишаване на
обществената осведоменост. Независимо от това, налице е
съгласие, че е необходимо да се борим с пластмасовите отпадъци
при източниците им. Интердисциплинарен проект от Университета в
Олденбург, Германия, проучва постъпленията и разпространението
на пластмасите от 2016 г. Като съчетава числени модели с
мониторинг, експериментална работа на терен, анализ на
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заинтересованите страни и гражданска наука, той се стреми да
идентифицира произхода на замърсяването с пластмаси по
крайбрежието на Северно море и от плавателните реки Емс, Везер
и Елба, които се вливат в Германския залив. Целта е да се
предоставят солидни данни и подобрени знания за източниците,
пътищата и зоните за акумулиране на морски отпадъци на
правителствените и неправителствените организации, за да се
изработят приемливи и ефективни стратегии за намаляване на
замърсяването. Основен компонент на този проект е пускането на
дървени поплавъци – 9 000 до 10 000 на сезон – за период от две
години на избрани места, за които се предполага, че са изходни
точки за пластмасови отпадъци. Всеки поплавък е маркиран с
индивидуален идентификационен номер и съобщение на немски и
английски език, с което се приканва всеки, който го е намерил да
съобщи идентификационния номер, датата и местоположението в
сайта на проекта. Почти половината от пуснатите досега над 24 000
поплавъка са регистрирани от места в Германия, Нидерландия,
Дания и Норвегия. Тези данни се използват за валидиране и
подобряване на моделите на дрейф, идентифициране на горещи
точки за отпадъци и сочат към възможните източници на плажни
отпадъци чрез известните точки на пускане на дървените
поплавъци. Научният екип е разработил картен интерфейс, чрез
който представя резултатите от отчетените модели и опита от този
уникален, мащабен експеримент с участието на обществеността.
Гражданска наука и повече знания за морските отпадъци: от
Световния океан до Черно море
Океанографът проф. Емил Станев от научния екип на
Олденбургския университет, които провежда експеримента с
„писмо в бутилка“, препоръчва използване на натрупаните знания и
умения за количествено определяне на източниците на морски
отпадъци в Черно море и справяне с предизвикателствата, свързани
с триизмерността и отлагането на отпадъците на дъното.
Проблемите пред Световния океан се отнасят и за Черно море. Зле
управляваните пластмасови отпадъци навлизат в Черно море и
наличните методи и знания могат да се използват за определяне на
количествата. Това, което затруднява намаляването на
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замърсяването, е фактът, че то е свързано със сложни
океанографски процеси. Поплавъците и автономните сонди „Арго“
могат да помогнат за разбиране на моделите на движение и
отлагане на пластмасите в Черно море. Ясно е, че движението на
морски отпадъци в Черно море има особености, които са различни
от моделите на отлагане в океана. Проучен е процесът на пренос на
отпадъци от реките, но са необходими допълнителни изследвания
за установяване на области на натрупване, причините за него,
сезонните колебания и др. Резултатите от изследванията и
мониторинга могат да подкрепят управленските решения за
морския басейн и за реките, които се вливат в Черно море.
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Участие на заинтересованите страни в намаляването на
морските отпадъци
България
Министерството на околната среда и водите е основният орган на
национално ниво, отговорен както за управлението на твърдите
отпадъци, така и за законодателните дейности, управлението и
мониторинга, свързани с морската среда и прилагането на РДМС.
Министерството също така представлява страната в двустранни и
регионални форми на сътрудничество, като например Букурещката
конвенция. Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията отговаря за вземането на решения и
прилагането на политиката за морския транспорт. Министерството
на регионалното развитие и благоустройството отговаря за
управлението на крайбрежната зона и е страна по регионалните
споразумения за сътрудничество (например Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн“). Министерството на
туризма също играе роля при планирането, формулирането и
развитието на туристическата политика. То отговаря за
концесионирането и контрола на плажовете.
На местно ниво най-важните секторни агенции са Регионалните
инспекции по околна среда и води във Варна и Бургас с регулаторни
и контролни функции по екологичната политика, включително
отпадъците. Басейнова дирекция „Черноморски район“ отговаря за
планирането, мониторинга, управлението и информацията за
водните ресурси на крайбрежието и морето. Изпълнителната
агенция „Морска администрация“ отговаря за опазването на
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морската среда от замърсяване от кораби, докато Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури прилага политики и упражнява
контрол в своята секторна област. Крайбрежните общини
организират финансирането, администрирането и управлението на
твърдите отпадъци и факторите на околната среда на своя
територия.
Органите, отговорни за организирането и изпълнението на
Програмата за мониторинг на морските отпадъци, са
Министерството на околната среда и водите и неговото звено за
управление на водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“
със седалище във Варна. Мониторингът на морските води се
извършва от Института по океанология към Българската академия
на науките (ИО – БАН). В процеса участват и други изследователски
звена като Техническия и Медицинския университет във Варна,
както и Институтът по рибни ресурси и Институтът по
биоразнообразие и екосистемни изследвания.
Заинтересованите бизнес участници, като организации за
оползотворяване на опаковки, предоставят услуги за разделно
събиране на отпадъци от опаковки на общините. Асоциациите на
туристически компании, рибари и други морски бизнес асоциации
изпълняват важна роля за въвеждането на добри практики за
премахване на морските отпадъци.
Приносът на екологичните неправителствени организации, които
провеждат кампании за почистване, предоставят данни чрез
инициативи на гражданската наука, насърчават осведомеността или
се ангажират със застъпничество е от съществено значение за
мониторинга и действията за управление на отпадъците. И накрая,
гражданите и посетителите на крайбрежните зони оказват
значително влияние върху състоянието на околната среда чрез
ежедневни дейности и са важни участници в съвместните усилия за
намаляване на замърсяването с морски отпадъци
Грузия
Министерството на опазването на околната среда и земеделието на
Грузия (MОСЗ) е ключов участник, отговорен за разработването и
прилагането на държавната политика в областта на опазването на
околната среда, както и за разработването и прилагането на единна
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държавна стратегия за управление на отпадъци и химикали.
Департаментът за надзор на околната среда (ДНОС) на MОСЗ
упражнява контрол върху риболовните дейности и има капацитет да
наблюдава незаконното изхвърляне на твърди отпадъци и излезли
от употреба риболовни уреди, както и да инициира ефективни
действия срещу замърсяването на морето. Министерството на
регионалното развитие и инфраструктурата е отговорно за
изграждането, управлението и закриването на депа за неопасни
отпадъци, а Министерството на икономиката и устойчивото
развитие има компетенцията да издава сертификати за допускане
до транспортиране на опасни отпадъци.
Общините имат правомощия да управляват битовите отпадъци в
съответствие с Кодекса за местно самоуправление, който включва
разработването на общински планове за управление на отпадъците.
Изграждането, експлоатацията и затварянето на депа за неопасни
отпадъци в административните граници на Автономна република
Аджария и град Тбилиси попадат в правомощията на съответните
органи на тези две административни единици.
Други заинтересовани страни са представителите на регионалните
власти, натоварени с планиране, реагиране на замърсяване и
предотвратяването му, както и с опазването на околната среда,
здравеопазването и туризма. Администрациите на националните
органи, включително за опазването на околната среда, водите,
морския транспорт, пристанищата, рибарството, горското
стопанство, туризма, здравеопазването са органите, които имат
достъп до различни данни на национално ниво.
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Образователните институции, университетите и училищата също са
важни заинтересовани страни. Много от тях се занимават с
екологични въпроси в извънкласни дейности. Морските отпадъци са
един от най-важните въпроси, повдигнати от децата и учителите
през последните години. Училищата често участват в акции за
почистване, които са станали традиция през последните пет-шест
години.
Представители на бизнеса от сектора на хотелиерството и туризма,
водните спортове, както и аквакултурите участват в дейности за
намаляване на твърдите отпадъци, които могат да достигнат до
морската среда.
Неправителствените организации, работещи по въпроси, свързани с
твърдите отпадъци, опазването на околната среда, водните и
морските местообитания, управлението на крайбрежните зони и
регионалното сътрудничество се занимават с различни аспекти на
проблема с морските отпадъци. Редица заинтересовани страни
работят за повишаване на осведомеността сред широката
общественост чрез различни дейности и кампании. Примерите
включват кампанията „Пазете Грузия чиста“, организирана от
Движението на зелените в Грузия всяка година, и „Да пазим
красотата на Грузия“ – мащабна екологична кампания, инициирана в
рамките на втора фаза от програмата Технологии за управление на
отпадъците в регионите, реализирана от Кавказката екологична
НПО мрежа (CENN) и финансирана от Американската агенция за
международно развитие (USAID). Целта на тази кампания е да
почисти замърсените зони и да ги поддържа чисти в
сътрудничество с частния, обществения и гражданския сектор.
Програмата обхваща и региона на Аджария, граничещ с Черно море.
В рамките на кампанията различни заинтересовани страни избират
конкретни райони и поемат отговорност да се грижат за тях след
първоначалното почистване, организирано заедно с CENN.
Образователните дейности се осъществяват и в рамките на
различни екологични проекти. Добър пример за това е Програмата
за екосистемно обучение, изготвена по проект ZEWSGES, която
предоставя информация за екосистемите в басейна на река Супса и
обхваща различни въпроси като източници на замърсяване в речния
басейн, мерки за защита на реката и дейности за намаляване на
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замърсяването с твърди отпадъци.
В грузинската част на черноморското крайбрежие в рамките на
проекта MARLITER бяха проведени редица кампании за повишаване
на обществената осведоменост за морските отпадъци, включително
обучение по намаляването им в четири училища в Батуми,
Кобулети, Уреки и Поти. Кампанията „Не на морските отпадъци“
насочи общественото внимание към влиянието на морските
отпадъци върху морския живот чрез арт инсталации, поставени на
плажовете на Батуми, Кобулети и Уреки.
Различни екологични проекти се изпълняват и от Центъра за
информационна и образователна дейност по околна среда към
МОСЗ, органът, отговорен за насърчаване на екологичното и
селскостопанското образование и повишаване на обществената
осведоменост.
Интервютата с различни заинтересовани страни, включително
представители на публични органи, секторни агенции, бизнес
организации, изследователски институции и образователни
организации, показаха необходимостта от надеждна информация и
данни за морските отпадъци и отпадъците като цяло. Тя се
разглежда като предпоставка за разработването и прилагането на
обосновани политики в областта на опазването на околната среда и
управлението на отпадъците.
Гърция
На национално ниво Министерството на екологията и енергетиката
(МЕЕ) е ключова институция, която носи отговорност за всички
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въпроси и аспекти, свързани с управлението на отпадъците.
Основните отговорности на ΜΕΕ включват ускоряване на
законодателството, хармонизиране с директивите на ЕС,
мониторинг и прилагане, изготвяне на Националния план за
управление на отпадъците, цялостна координация на управлението
на отпадъците, както и осигуряване на постигането на количествени
и качествени цели, определени от действащото законодателство.
Други министерства като Министерството на туризма и
Министерството на корабоплаването и островната политика също
имат важна роля по отношение на отпадъците в техните сектори,
определени като важни източници на отпадъци.
Местната администрация (региони, общини и общности) носи поголеми отговорности в управлението на отпадъците. В съответствие
с Националния план за управление на отпадъците, местните власти
имат право да разработват и прилагат планове за управление на
отпадъците, включително управлението на всички специфични
потоци отпадъци в техния район. Що се отнася до опаковките,
местните власти работят в тясно сътрудничество със системата за
колективно управление на отпадъците от опаковки Корпорация за
оползотворяване и рециклиране (HERRCO), която понастоящем
управлява по-голямата част от опаковките в Гърция.
Гръцката агенция за рециклиране (EOAN), под надзора и контрола
на Министерството на околната среда и енергетиката, отговаря за
разработването и прилагането на националната политика за
рециклиране и алтернативни системи за управление на отпадъците
в Гърция. Освен това бреговата охрана и пристанищните власти са
отговорни за прилагането на всички политики, насочени към
замърсяване на морето: пристанищните приемни съоръжения,
наблюдението и контрола на дейностите в морето.
Корабоплавателната индустрия и асоциациите, свързани с
риболова, също са свързани с отпадъци, които директно навлизат в
морската среда, като например с отпадъци от опаковки и изгубени
риболовни уреди. Агенции, активни в развитието на туризма, като
Гръцката национална туристическа организация (EOT) с мисия да
повишат стойността на гръцкия туризъм в сътрудничество с
туристическата индустрия, хотелиерите и ползвателите на плажове,
също трябва да обединят усилията си по отношение на
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осведомеността и действията свързани с намаляването на морските
отпадъци, тъй като туризмът в Гърция има значителен принос за
производството на отпадъци, особено през лятото.
Организациите, отговорни за мониторинга на отпадъците в морската
среда и биотата, са Гръцкият център за морски изследвания (HCMR)
под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и
технологии (GSRT) на Министерството на образованието, научните
изследвания и религиозните въпроси, и Институтът за изследване
на рибарството (IFR), който е под надзора на Министерството на
развитието на селските райони и храните. Много важен е и
приносът на няколко НПО, които всяка година провеждат кампании
за почистване с участието на доброволци и предоставят данните от
тях за повишаване на обществената осведоменост или провеждат
изследователски проекти, които подпомагат мониторинга и
дейностите по управление на отпадъците. И накрая, потребителите
на пластмаса, като например жителите и посетителите на
крайбрежните райони, както и производителите в опаковъчната
индустрия в Гърция също се разглеждат като участници, които
трябва да бъдат ангажирани да обединят усилията си в рамките на
съвместни действия за решаване на въпроса за морските отпадъци
в страната.
Румъния
Министерството на околната среда, водите и горите отговаря за
прилагането на Рамковата директива за морската стратегия, която
има за цел да постигне и поддържа добро състояние на морската
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среда във всички морски региони на ЕС, включително Черно море.
За постигане на тази цел Румъния е приела и прилага Програма от
мерки, която включва вече съществуващи мерки, нови мерки и
изключения. От 29-те нови мерки, 16 са съвместни мерки с
България. Пет от 29-те нови мерки са свързани с морски отпадъци и
имат за цел да постигнат добро състояние на Черно море, с цел
опазването и съхранението на морското биоразнообразие чрез
намаляване и премахване на натиска, генериран от морските
дейности. Всички органи, участващи в този вид дейности, са
ангажирани с изпълнението на мерките. Следващите стъпки на
национално ниво са да се оцени изпълнението на мерките, да се
актуализира програмата за мониторинг, да се приемат нови мерки,
да се засили сътрудничеството на национално и регионално ниво и
да се приложи Директивата за пластмасите за еднократна употреба.
Министерството е разработило и Националната стратегия за
управление на отпадъците 2014 – 2020 г. с конкретни цели.
Националният институт за морски изследвания и развитие „Григоре
Антипа“ (NIMRD) отговаря за мониторинга, оценката, планирането,
изпълнението и докладването на изискванията, определени в
РДМС. Той участва в международни проекти за борба с морските
отпадъци и е извършил пилотни проучвания, свързани с тях.
Проектът „Сравнително изследване на морските отпадъци по
морското дъно на крайбрежните зони в Източното
Средиземноморие и Черно море“ (2014 г.), включващ изследване на
количествата, пространственото разпределение и качествения
състав на дънните морски отпадъци в пет района от източната част
на Средиземноморието и Черно море (заливи Сароникос, Патра и
Ехинадес, залив Лимасол, залив Констанца), е пример за такива
изследвания. NIMRD извършва мониторинг на плажовете с помощта
на мобилното приложение Marine LitterWatch от 2015 г. Основните
замърсители са фасове от цигари и пластмасови кутии.
Изкуствените полимерни материали са най-често срещаният вид
отпадъци както на европейските плажове, така и на изследваните
румънски плажове, което още веднъж потвърждава факта, че
пластмасата и свързаните с нея материали са най-сериозната
заплаха за морската и крайбрежната среда. Мониторингът на
морски отпадъци във водния стълб и на морското дъно се извършва
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от десет години с използване на дънен трал и бийм трал и данните
са достъпни на платформата EMODNET. NIMRD координира проекта
„Оценка на уязвимостта на морската екосистема на Черно море от
човешки натиск (ANEMONE)“, който включва специални дейности,
насочени към морски отпадъци и начините за намаляването им.
Националният институт за научноизследователска и развойна
дейност по морска геология и геоекология GeoEcoMar, обособи
девет плажни сектора, разположени в южната част на румънското
крайбрежие пред следните морски защитени територии: Подводни
серни извори при Мангалия (ROSCI0094 ), Нос Аврора (ROSCI0281),
Морска зона около нос Тузла (ROSCI00273), Потънал плаж Ефорие
Норд – Ефорие Суд (ROSCI0197) и Черно море (ROSPA00076) – и ги
обследва за идентифициране вида и количеството на плажните
отпадъци
Неправителственият сектор играе важна роля в решаването на
проблема с морските отпадъци, като влияе на заинтересованите
страни да променят начина си на действие. За да постигнат целите
си, неправителствените организации използват различни подходи:
застъпничество, повишаване на осведомеността, анализ,
изграждане на капацитет, оценка и мониторинг, като всички те
имат една и съща цел – предотвратяване на морските отпадъци.
Морските отпадъци станаха приоритет за НПО „Маре Нострум“ през
2005 г., когато организацията започна да разработва програмата
Coastwatch. Целта на Coastwatch е опазването и устойчивото
използване на крайбрежните ресурси и информираното обществено
участие в планирането и управлението на околната среда. Освен
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това от 2014 г. „Маре Нострум“ прилага протокола за плажните
отпадъците, включен в „Ръководство за мониторинг на морските
отпадъци в европейските морета“, 2013. Десет сектора се
наблюдават три пъти годишно (пролет, есен и зима). Данните се
отчитат в базите данни на ЕС на програмата Marine LitterWatch и
EmodNET Химия.
НПО „Маре Нострум“ също беше част от проекта ANEMONE, който
включваше компонент за наблюдение на морските отпадъци в
четири крайбрежни държави: България, Румъния, Турция и
Украйна. Организацията отговаряше за подготовката на
методологията, прилагана от всички партньори.
Освен настоящия проект MARLITER, през 2020 г. „Маре Нострум“
започна изпълнението на проекта „Повишаване на обществената
осведоменост и намаляване на морските отпадъци за опазване на
черноморската екосистема - LitOUTer“, координиран от Факултета
по морски науки на Черноморския технически университет в
Трабзон, Турция. Проектът е насочен основно към
идентифицирането, управлението и предотвратяването на
отпадъците при източника и повишаване на осведомеността на
гражданите. НПО „Маре Нострум“ подготви и предостави на
партньорите методологията за обучение на заинтересованите
страни по проблема с морските отпадъци, включително за начините
за намаляването им.
Всяка година неправителствената организация „Маре Нострум“
организира по румънските плажове кампании за повишаване на
осведомеността, в които използва различни методи като разговори
с туристи, кампании за плажни оператори, интерактивни
информационни панели или публични инициативи като Зелена
седмица и Международен ден на действие за Черно море.
Инициатива с голям обществен отзвук е стартираната от Община
Констанца в сътрудничество с асоциация Act for Tomorrow кампания
„Размени PET за билет“. Тя позволява на жителите и туристите да
пътуват с обществения транспорт като заплащат с бутилки от PET
или алуминиеви кенове. Три броя отпадъци се равняват на таксата
за едно пътуване.
Програмата „Действаме за водите - APA“, инициирана от асоциация
Act for Tomorrow заедно с Кауфланд Румъния и подкрепена от
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Румънската администрация по водите за Добруджа, има за цел да
мобилизира местните общности, за да участват в предотвратяването
на замърсяването на водите в Румъния и борбата с него, както и да
включи тази тема в обществения дневен ред.
Много бизнес организации работят за Черно море без морски
отпадъци и разработват програми за корпоративна социална
отговорност (КСО), които са насочени към този проблем. OMV
Petrom, най-голямата румънска петролна компания, инвестира в
екологични проекти и образование за устойчиво развитие. В
рамките на тези проекти са разработени програми за устойчиво
развитие, посветени на заинтересованите страни. Програмите
включват семинари с ангажиращи образователни дейности (игри,
рисунки, истории, дебати), които осигуряват широка популярност
на концепцията за намаляване на морските отпадъци и желание за
прилагане на предоставената информация сред участниците. На
плажовете се провеждат кампании за повишаване на
осведомеността със занимателни интерактивни дейности и ръчно
изработване на пана от отпадъци. Петролната компания се включва
и в усилията за премахване на призрачния риболов като подпомага
организациите, работещи с риболовната индустрия, за да намали
изоставените, изгубени или изхвърлени риболовни уреди и мрежи в
морето.
„ГрийнПойнт Мениджмънт“ е организация, която изпълнява
задължения, свързани с разширената отговорност на производителя
по отношение на управлението на опаковките и отпадъците от
опаковки. Организацията взе участие в кампаниите „Let’s do it,
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Romania“, като осигури повече за 25 000 броя зелени торби,
специално проектирани за събиране на отпадъци от околната среда.
Нейните сътрудници събраха 7 000 кг отпадъци и проведоха
кампании за повишаване на осведомеността с повече от 50 000
туристи с помощта на 130 доброволци, като обхванаха 17 км
плажове. В съответствие с политиките на ЕС, организацията се
ангажира да разработи и внедри нови решения за управление на
отпадъците от опаковки, за да помогне на компаниите да постигнат
своите екологични цели, включително европейската цел „нулеви
отпадъци“. Организацията също така има за цел, като неразделна
част от рециклирането на отпадъци в Румъния, да улесни прехода
към кръгова икономика, при която отпадъците, генерирани от една
индустрия, се превръщат в суровина за друга.
Националната агенция за опазване на околната среда е длъжна да
осигури здравословна среда за населението в хармония с
икономическото развитие и социалния прогрес на Румъния.
Основните й функции са стратегическо планиране за околната
среда, мониторинг на факторите на околната среда, разрешаване
на дейности с въздействие върху околната среда, прилагане на
екологичното законодателство и политики на национално и местно
ниво и докладване пред Европейската агенция по околна среда за
качеството на въздуха, изменението на климата, защитените
територии, замърсяването на почвите и водите. Агенцията също
така изготвя и предоставя редовни месечни и годишни доклади за
състоянието на околната среда. Тези доклади съдържат
информация за генерирането и управлението на отпадъци:
тенденции, въздействия и прогнози.
Националната администрация „Румънски води“ управлява водите
публично достояние на държавата и инфраструктурата на
Националната система за управление на водите, състояща се от
водохранилища, язовири за защита от наводнения, канали,
междубасейнови отклонения, водохващания и други специфични
инфраструктури с цел познаване и единно управление на
повърхностните и подземните водни ресурси в цялата страна. Тази
институция има клон в Констанца, Румънската администрация по
водите за Добруджа, който е администратор на румънските
черноморски плажове. В неговите отговорности влиза
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експлоатацията и поддържането на плажовете. Основните дейности
са подготовка на плажовете за летния сезон (15 февруари – 1 май),
поддържане на плажните зони през летния сезон (1 май – 30
септември) и опазване на плажа през студения сезон (1 октомври –
15 декември). Администрацията е загрижена за проблема с
морските отпадъци и извършва ръчно почистване (събиране и
изхвърляне на отпадъци), а също така и механизирано почистване
със специално оборудване, събиране и товарене в ремаркета или
контейнери. След необходимите дейности за подготовката на
плажните сектори през 2021 г. от брега бяха събрани и депонирани
700 тона отпадъци и 80 тона водорасли. Общото количество
отпадъци, събрани за депониране от плажните зони по време на
периода за лятна подготовка, летния сезон и периода на подготовка
за студения сезон варира между 10 000 и 40 000 тона годишно.
Украйна
Ключов фактор при вземането на решения на национално ниво е
Министерството на екологията и природните ресурси. Доскоро
министерството отговаряше както за разработването, така и за
прилагането на екологичната политика. Плановете в рамките на
текущата реформа на публичната администрация са усилията на
министерството да се насочат към експертна и аналитична работа,
която ще се състои в разработването на политически решения за
опазване на околната среда. Изпълнението ще бъде поверено на
различни държавни агенции, служби или местни власти.
Прилагането на Националната стратегия за управление на
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отпадъците се координира от Министерството на екологията и
природните ресурси. Други негови отговорности включват опазване
на околната среда, контрол на околната среда, управление на
държавното имущество, международна дейност, регулаторни
действия. Министерството на инфраструктурата на Украйна също е
важен участник в политиките за управление на твърдите отпадъци.
Местната администрация (региони, общини и общности) има поголеми отговорности в управлението на отпадъците. В съответствие
със Закона за отпадъците, местните власти участват в
разработването на национални програми за рационално използване
на материалите след полезния живот на продуктите и прилагат
мерки за въвеждане на технологии с ниско отделяне на отпадъци и
енергоспестяване. Те отговарят за разработването и прилагането на
регионални и местни програми за управление на отпадъците и
осигуряват изпълнението на националните програми. Сред
дейностите им е координация и насърчаване на бизнес дейности в
областта на управлението на отпадъците; контрол върху дейността
на съоръженията за управление на отпадъци; организация и
съдействие при създаването на специализирани предприятия с
всички форми на собственост за събиране, преработка,
оползотворяване и извозване на отпадъци, а също и за
производство. Част от техните задачи са осигуряване на
финансиране за изграждането на нови и реконструкция на
съществуващи съоръжения за управление на отпадъци, както и
други решения за обезвреждане на отпадъци.
Морските администрации лицензират предоставянето на услуги за
превоз на пътници и товари, включително опасни отпадъци, по
море и река. Те следят за спазването на съществуващите вътрешни
и международни правила за предотвратяване замърсяването на
водните обекти с твърди отпадъци или изхвърлянето на морски
отпадъци.
Мониторингът и инспекцията се извършват от централния
изпълнителен орган, който осъществява държавната политика за
държавен надзор в областта на опазването на околната среда,
рационалното използване, възпроизводството и опазването на
природните ресурси; централният изпълнителен орган, който
осъществява държавната политика в областта на санитарното и
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епидемиологичното благосъстояние на населението; държавната
санитарно-епидемиологична служба, местните власти и
инспекциите. Мониторингът на отпадъците в морската среда и
биотата се извършва от Украинския научен център по екология на
морето (УкрНЦЕМ) под надзора на Министерството на околната
среда и природните ресурси на Украйна (МОСПР) и Института по
рибарство към Националната академия за аграрни науки.
НПО играят важна роля, тъй като провеждат ежегодни кампании с
доброволци за почистване на крайбрежието. Те предоставят данни,
събрани с помощта на гражданската наука като част от
изследователски проекти, включващи мониторинг и действия за
управление на отпадъците. Екологичните организации от години са
ангажирани в дейности за повишаване на обществената
осведоменост относно морските отпадъци.
И накрая, потребителите на пластмаса, като жители и посетители
на крайбрежните райони, както и производителите от опаковъчната
индустрия в Украйна са централни заинтересовани страни, които
трябва да бъдат ангажирани и да обединят усилията си в рамките
на съвместни действия за решаване на проблема с морските
отпадъци в страната и целия Черноморски басейн.
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Препоръки и мерки за намаляване на морските отпадъци
Прегледът на регулаторните мерки в Черноморския басейн ясно
очертава общата посока, в която се движат петте държави,
участващи в този проект. Разбира се, това се случва с различни
темпове, в зависимост от социалните, икономическите и
политическите условия в България, Грузия, Гърция, Румъния и
Украйна. Политиките в страните членки на ЕС следват рамката,
определена от директивите и регламентите, свързани с
управлението на твърдите отпадъци, намаляването на
замърсяването с пластмаса и подобряването на екологичното
състояние на моретата и океаните. В Грузия и Украйна се
предприемат съпоставими стъпки въз основа на съществуващите
споразумения за асоцииране между ЕС и двете черноморски
държави.
Разликата във времето между прилагането на конкретни политики и
мерки в различните държави може да даде ценни уроци за успеха
на определени практики и трудностите, възникнали при тяхното
прилагане. Обменът на опит между страните от региона обещава
по-ефективно постигане на общата цел за намаляване на
количеството отпадъци, достигащи морето.
В краткосрочен план предотвратяването на замърсяването,
подобряването на услугите за събиране на отпадъци, включително
обхватът и ефективността на сметосъбирането, както и
подобряването на окончателното депониране или спиране на
изхвърлянето на открито са идентифицирани като работещи
решения. Въпреки че горните краткосрочни стратегии могат да
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донесат бързо въздействие и значително намаляване на изтичането
на пластмасови отпадъци в околната среда и морските екосистеми,
важно е да се идентифицират по-подходящи – икономически
жизнеспособни, екологични и социално приемливи – алтернативни
методи за третиране и рециклиране в средносрочен план. Изискват
се нови подходи, за да се използват пластмасовите отпадъци по
оптимален начин като ресурс или за оползотворяване за енергия
преди окончателното им депониране.
Има нужда от дългосрочни стратегии и действия за насърчаване на
кръговата икономика и устойчивия начин на живот. Ще са
необходими радикални промени, за да се премине от сегашния
линеен модел на производство и потребление към по-устойчиви
начини на производство и потребление на пластмаса.
Правителствата, компаниите, бизнес асоциациите и гражданското
общество трябва да подемат инициативи за укрепване на
ресурсноефективните модели на потребление и производство.
Такива инициативи трябва да включват проектиране на продукти за
повторна употреба и рециклиране, както и разработване на
ресурсноефективни производствени процеси. Преходът към поекологично и устойчиво производство и нагласи на потребителите
не е лесна задача не само за страните на Черно море. Това ще бъде
дълъг процес, който ще изисква изобретателност, институционален
капацитет, както и разбирателство и съвместни действия от всички
заинтересовани страни.
Дългосрочните решения се състоят в намаляване на употребата на
пластмаси, въвеждане на опаковки за многократна употреба или
продукти без опаковка, рециклиране и най-важното – инвестиране в
съвременна инфраструктура за управление на отпадъците и
развитие на пазари за рециклирани материали.
Доброто ръководство при разработването на политики и
изготвянето на мерки се осигурява от йерархията на отпадъците:
•
Намаляване – избягване или намаляване на производството
на потенциални отпадъци
•
Повторна употреба – използване на продукти или части от
тях повече от веднъж за същата цел
•
Рециклиране – превръщане на използваните материали в
нови ресурси
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•
Оползотворяване – използване на енергийното съдържание
за замяна на изкопаеми горива
•
Депониране – по отговорен начин, когато всички други
възможности са изчерпани.
На ниво морски басейн основните препоръки за Черно море са
насочени към:
Лидерство и поемане на смислен ангажимент от националните
правителства, местните власти, управителите и кметовете за
разработване на цялостни и интегрирани стратегии и действия за
управление на отпадъците, включително приемането на амбициозни
цели за намаляване на морските отпадъци, повторна употреба и
рециклиране. Това би довело и до изграждането с ускорени стъпки
на ефективни институционални и финансови системи за справяне
със замърсяването с морски отпадъци от наземни източници.
Стратегиите и плановете за управление на морските отпадъци
трябва да бъдат част от цялостните системи за управление на
отпадъците, разработени и прилагани от съответните национални и
местни власти и основани на местния контекст с неговите
политически, екологични, социални и икономически аспекти.
Съответните държавни органи на национално или местно ниво
могат да ръководят разработването на стратегии, но трябва да
ангажират всички ключови заинтересовани страни, в това число
бизнеса, гражданите и изследователската общност.
Изгубените и изоставените риболовни уреди и инсталации за
аквакултури представляват особено предизвикателство.
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Повишаването на осведомеността за последиците от призрачния
риболов и намирането на устойчиви решения за премахването и
рециклирането или безопасното депониране на този вид морски
отпадъци изисква съгласуваните усилия на рибарите, държавните
агенции, пристанищните власти и организациите за рециклиране.
Някои допълнителни препоръки за мерки и действия по отношение
на морските отпадъци включват:
•
Подобряване на политиката и регулаторната рамка по
отношение на морските отпадъци чрез системно използване на
пълния потенциал на съответните директиви на ЕС (като Рамковата
директива за отпадъците, Директивата за опаковките и отпадъците
от опаковки, Директивата за депониране на отпадъци, Директивата
за пристанищните приемни съоръжения и т.н.) и чрез осигуряване
на тяхната пълна съгласуваност и подходящо взаимодействие с
Морската стратегия. Тази мярка изисква необходимата политическа
готовност за прилагане на амбициозни стратегии срещу морските
отпадъци.
•
Насърчаване на сътрудничеството с глобални, регионални и
субрегионални организации за справяне с трансграничните аспекти
на морските отпадъци и повишаване на ефективността на
многостранните инициативи, насочени към предотвратяване,
намаляване и управление на морските отпадъци. Тази мярка
включва също споразумения и сътрудничество за общи действия
между държави от ЕС и държави извън Съюза, които споделят
морската среда, но също така и държави, които са свързани чрез
реки, считани за допълнителен източник на отпадъци в морската и
крайбрежната среда.
•
Създаване и ефективно прилагане на регионални планове за
действие по морските отпадъци във всички европейски морета.
•
Създаване на съвместни или координирани програми за
мониторинг на морско басейново или подбасейново ниво за
преодоляване на недостатъците и пропуските, свързани с морските
отпадъци. Пълно използване на взаимодействието с регионалните
конвенции за програми за мониторинг и споделяне на резултати.
•
Създаване на цялостни национални програми за морските
отпадъци в съответствие с препоръките на РДМС и съществуващите
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регионални планове за действие за морските отпадъци.
•
Приемане от страните на амбициозни цели за намаляване на
морските отпадъци на всички съответни нива, като се дава
приоритет на по-лесно постижимите цели, но също така и на
източниците на морски отпадъци с най-силно въздействие, като
например микропластмасите или торбичките за еднократна
употреба.
•
Подобряване на разделното събиране на отпадъци чрез
сериозно повишаване на осведомеността на гражданите.
•
Насърчаване на рециклирането на пластмаса и подкрепа за
развитието на верига на стойността за рециклираните продукти.
•
Насърчаване на посетителите на плажа и организаторите на
плажни събития да използват алтернативи на пластмасовите
изделия за еднократна употреба.
•
Поставяне по плажовете на пепелници и кошчета и
редовното им почистване от концесионерите, общините или други
органи, отговорни за плажния сектор.
•
Контрол на плажните сектори в края на летния сезон и
санкциониране на оператори, които не оставят плажа в добро
състояние по отношение на чистотата.
•
Намаляване на количеството отпадъци, които попадат в
канавки и дерета чрез редовно почистване.
•
Извършване на дейности по почистване на плажове в
крайбрежните зони, където общественият достъп е ограничен или
изобщо липсва, а управлението на плажа не е поето от частни
оператори, както в случая с биосферния резерват Делтата на
Дунав.
•
Насърчаване на инициативи на гражданската наука и
подобряване на научните познания относно източниците,
количествата, пътищата, разпространението, тенденциите,
естеството и въздействието на макро-, микро- и наноотпадъците,
включително въздействието на микропластмасите и техните
добавки и абсорбираните вещества върху морското
биоразнообразие и човешкото здраве. По-добро използване на
съответните резултати от изследванията за подобряване на данните
за морските отпадъци.
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