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Какво представляват морските отпадъци?
Какво е МАРЛИТЕР?
МАРЛИТЕР е проект за свободен достъп
до данни от мониторинга на околната
среда и до инструменти за данни, които
могат да бъдат използвани за
намаляване на морските отпадъци в
Черноморския басейн. Проектът
включва изграждането на интерактивен
интернет портал за пространствени
данни за Черноморския регион.
Порталът включва цифрови карти за
състоянието на морската околна среда,
геофизични карти на крайбрежните
зони, екологичните и физическите
параметри в по-широкия регион,
граници на защитените зони и модели
на климатичните промени.
Инструментариумът включва и
представяне на разпространението на
морските отпадъци. Важен продукт на
проекта, освен географската
информационна система, са
инструментите за подкрепа като
комуникационна платформа с насоки за
формиране на политики и за
неформално образование.

Морски отпадъци са всички бракувани, изхвърлени или изоставени в
морската и крайбрежната околна среда произведени или обработени
предмети от твърди материали. Морските отпадъци са сложен
трансграничен и многоизмерен проблем със значително въздействие върху
морската и крайбрежната среда и човешките дейности. Морските отпадъци
водят началото си от много на брой, различни и често неуточнени
източници. Те оказват широк спектър от негативни въздействия върху
околната среда (застрашени видове и местообитания, замърсяване с
пластмаси), икономиката (щети върху риболова и туризма) и обществото
(рискове за общественото здраве, намаляване на естетическата ценност на
морето).
Морските отпадъци са глобален проблем, който застрашава живота в
моретата и океаните. Намаляването на твърдите отпадъци в морската
среда се разглежда като основно предизвикателство пред опазването на
екосистемите и човешкото здраве. Морските отпадъци, и особено тези от
пластмаса, са в центъра на вниманието на политики като Рамковата
директива за морска стратегия (РДМС), Европейската стратегия за
пластмасите в кръговата икономика и законодателството за
отпадъците в Европейския съюз.

Положението в Черно море
Черно море е особено уязвимо на замърсяване, защото е сравнително
малко, но същевременно дълбоко, почти изцяло затворено и е подложено
на много видове натиск от наземни и морски източници. Морските
отпадъци са ключов проблем и вредното им въздействие се подсилва от
значителния натиск от наземни източници на замърсяване. Положението
се усложнява допълнително от големия водосборен басейн на морето,
повече от 2 млн. кв. км, който обхваща територии от над 20 държави.
Морето има изключително ограничен обмен със Световния океан, голям
речен вток и различни замърсители, които постъпват от гъсто заселените
брегове, туризма, риболова, корабоплаването, както и от други източници
като пристанища, индустриални зони и градски агломерации.
Данните за Черно море сочат, че то е силно засегнато от пластмасови
отпадъци по плажовете, по морската повърхност и шелфовата зона. По
плажовете в най-големи количества се откриват фасове, наред с
пластмасови торбички, бутилки и опаковки за еднократна употреба.

Общи граници. Общи решения.

Данни и знания за информационната платформа

Данни за морските отпадъци
Данни за количеството и
разпределението на морските отпадъци
в Черно море се събират активно през
последните години със съдействието на
Европейския съюз и други
международни организации.
Изследвания и мониторинг на морските
отпадъци с прилагане на
стандартизирани подходи за
определяне на изходното състояние се
извършват в страните от Съюза.
Останалите крайбрежни държави също
работят за подобряване на наличието и
обмена на данни за морската околна
среда в национални и съвместни
регионални мониторингови програми.
Техните изследователски програми
следват принципите , възприети от ЕС,
и се координират от Черноморската
програма за интегриран мониторинг и
оценка.
Използването на общи методологии за
данни и управленски практики дава
възможност за по-добро разбиране на
връзките между натиска и
въздействието върху морските
екосистеми, идентифицирането на
райони, в които се натрупват морски
отпадъци и практическото приложение
на знанията в ежедневието. Данните
помагат на учените, политиците и
бизнеса да разберат по-добре
естеството на замърсяването с морски
отпадъци, да определят цели за
намаляването им и да предложат мерки
за предотвратяване на отпадъците.

Данните – шанс за бъдещето
Какви са мащабите на проблема с
морските отпадъци и как той се
променя във времето?
Необходимо е да съберем данни за
количеството и вида на морските
отпадъци в околна среда. За да намерят
отговор въпросите за вида, обема и
източниците на замърсяване е нужен
достатъчно голям обем
стандартизирани данни.
Какво можем да правим с данните за
морските отпадъци?
Посредством редовен мониторинг се
проследява напредъка на
съществуващите мерки за
предотвратяване на морските отпадъци
и се идентифицират цели за бъдещи
мерки. Стандартизирани и надеждни
данни за морските отпадъци могат да
бъдат използвани за насочване на
политиката, образованието и
информирането на обществеността.

Състояние на морските отпадъци и околна среда
• Синтезиран преглед на наличната литература и информация по
страни за състоянието на морските отпадъци: национална
статистика, източници на замърсяване, разпространение, натиск и
въздействие
• Налична информация, данни и знания за състоянието на околната
среда
• Идентифицирани пропуски в знанията и информацията, данните и
експертизата за морските отпадъци и национални особености
Законодателство
• Преглед на националното законодателство и регулаторна рамка за
управление на отпадъците, вкл. тези постъпващи в морето,
пространствено планиране, води, син растеж, зелена
инфраструктура
• Обзор на историческото развитие на правната рамка за морските
отпадъци
Заинтересовани страни
• Анализ на групите заинтересовани страни, част от процеса на
управление и намаляване на отпадъците
Стратегии, практики и мерки
• Планове за действие, инструменти за прилагане на политики,
приложени мерки
Състояние на мониторинга
• Преглед на основните методологични инструменти, подходи и
използвани протоколи за мониторинг на морските отпадъци във
времето и в различни пространствени и административни деления
• Мониторинг на национално и регионално ниво
• Насоки за оптимизиране на модела и организацията на схемите за
мониторинг
Препоръки
• Примери за добри практики за намаляване и предотвратяване на
морските отпадъци
• Предложения за трансфер на опит и решения на ниво политики
• Препоръки, основани на най-добри практики за политики и
обществена осведоменост
• Препоръки за намаляване на морските отпадъци: в краткосрочен и
дългосрочен план, в различен пространствен мащаб, връзка между
разходи и очаквани резултати и др.
• Обратна връзка от заинтересовани страни

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“
Изданието е редактирано от Черноморска мрежа на НПО.
Варна, юли 2019 г.
Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 –2020“ е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни:
Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Черноморска мрежа на НПО и по
никакъв начин не може да се смята, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
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