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МАРЛИТЕР стартира иновативен информационен инструмент за 
Черноморския басейн, проектиран за нуждите на морските заинтересовани 
страни. Този интерактивен, обърнат към потребителите портал поддържа 
различни дейности, основани върху знанието за морето и е основен 
продукт на проекта. Той включва актуална информация за мониторинга и 
състоянието на морските отпадъци. Картен интерфейс осигурява достъп до 
богат набор от данни за крайбрежната и морската среда в петте страни и 
по проекта и в целия регион. Инструмент за подпомагане на политиките 
представя законовата рамка за опазване на морската среда на регионално, 
европейско и национално ниво. Бази данни със заинтересовани страни 
описват основните организации, отговорни за създаване и прилагане на 
политики и мерки за намаляване на морските отпадъци. Преглед на добри 
практики и препоръки трасира пътя към по-чисто Черно море чрез 
координирани усилия на публичните власти, частния сектор, 
изследователските и образователните институции, както и гражданското 
общество и широката публика.

Интерактивен инструмент

Инструмент за пространствени данни
Инструментът, основан на географска информационна система (ГИС) се 
състои от два раздела: Пространствени данни и Движение на частици. 
Те предлагат интерактивно ползване на информация за параметрите на 
морската околна среда. Всички данни са представени чрез картен 
интерфейс. Над сто географски слоя представят различни отворени данни 
за биотичните и абиотичните фактори, които имат отношение към 
състоянието на морската околна среда и нивото на замърсяване с морски 
отпадъци в национален и регионален мащаб. Всяка съвкупност от данни е 
придружена от допълнително описание, времеви период на наблюденията, 
използвани източници и връзка към оригиналния източник. Данните могат 
да бъдат свободно свалени и използвани от потребителите.
Симулации в раздел Движение на частици показват докъде биха 
достигнали пластмасови частици след попадането им в морето край 
различни черноморски градове. Потенциалните маршрути на 
пластмасовите частици са проследени през двумесечен интервал. С цветен 
градиент от зелено до червено е представена вероятността плаваща 
частица до достигне бряг или да остане в открито море.

Мониторинг Интерактивен инструмент Заинтересовани страни

Общи граници. Общи решения.

За МАРЛИТЕР
Проект МАРЛИТЕР осигурява публичен 
онлайн достъп до данни от мониторинга 
на околната среда и до инструменти за 
данни за Черноморския басейн. Той е 
съвместно начинание на Черноморска 
мрежа на НПО от Варна, Маре Нострум 
от Констанца, Румъния, Солунския 
университет „Аристотел“, Гърция, 
Украинския научен център за екология 
на морето от Одеса и Черноморската 
екоакадемия от Батуми, Грузия. Петте 
партньора работят заедно, за да 
подобрят трансграничното 
сътрудничество за мониторинг на 
околната среда и да насърчат 
координирани действия за намаляване 
на морските отпадъци в Черноморския 
басейн. Една от целите на проекта е 
разработване, пускане в действие и 
популяризиране на инструментариум, 
основан на информационни технологии 
и продукти от данни. Това е постигнато 
чрез иновативна уебплатформа.
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Състояние на морските 
отпадъци
Прегледът на състоянието на морските 
отпадъци в България, Грузия, Гърция, 
Румъния и Украйна очертава различна, 
но сравнима картина на усилията за 
ограничаване на замърсяването с 
твърди отпадъци на крайбрежието и 
морската среда. Описани са потоците от 
пластмаси, постъпващи от наземни 
източници, през реките или от дейности 
в морето. Представени са последните 
наблюдения за количеството, състава и 
разпределението на отпадъците по 
плажовете. Честотата и видът на 
отпадъците по морското дъно също са 
описани. Данните за това са събрани от 
национални проучвания и пилотни 
проекти в Черно море и в гръцкия 
сектор на Средиземно море. Данните за 
плаващите морски отпадъци и 
микрочастиците представят 
разпределението на пластмасите във 
водния стълб. За няколко страни е 
налична информация и за 
въздействието на отпадъците върху 
морските организми.

За петте страни по проекта е налична 
информация за мониторинга на морски 
отпадъци като основен елемент от 
създаването и прилагането на политики 
за намаляване на замърсяването. Тя 
варира от преглед на актуалното 
състояние до обстойна оценка на 
регионалните, националните и местните 
дейности по мониторинг. Съгласуването 
на регионалните усилия за мониторинг 
е очертано от Регионалния план за 
действие за морските отпадъци в Черно 
море под егидата на Букурещката 
конвенция и от целите на Рамковата 
директива за морска стратегия на ЕС. 
България, Гърция и Румъния вече 
прилагат национални мониторингови 
програми, които включват и морските 
отпадъци. Украйна е приела своя 
национална програма, която предстои 
да бъде реализирана в близко бъдеще. 
В Грузия се полагат основите на 
последователна мониторингова 
програма чрез пилотни изследвания. 
Местните усилия за мониторинг 
постепенно еволюираха от кампании за 
почистване на плажове в координирани 
редовни наблюдения, които 
предоставят данни на инициативата 
Marine LitterWatch на Европейската 
агенция по околна среда.

Състояние на мониторинга

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“
Изданието е редактирано от Черноморска мрежа на НПО.

Варна, март 2021 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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Политики
Секцията за политики води потребителя през процеса на създаване и 
прилагане на ефективни политики за намаляване на морските отпадъци. Тя 
включва преглед на националното законодателство, бази данни на 
заинтересовани страни и препоръки за добри практики. Целта на раздела е 
да предложи достъпни данни и ресурси в помощ на администрацията, 
бизнеса, учените и експертите, ангажирани с формулиране на политики в 
полза на морската околна среда и общностите, които зависят от нея.
Законовата рамка е представена динамично чрез линия на времето, която 
започва с първите международни конвенции за опазване на морската среда 
от 70-те години на ХХ век, регионалните морски конвенции от 90-те, 
развитието на екологичното законодателство на ЕС и националните 
нормативни актове до 2020 г. Заинтересованите страни са представени 
чрез описание на институциите и организациите, които имат отношение 
към ограничаване на замърсяването на морето. Основните групи 
организации са представени графично и има кратко описание и връзка към 
всяка организация. Прегледът на добрите практики е организиран 
тематично. Примерите са базирани на националния и регионален опит в 
сектори като управление на отпадъците, пристанищни приемни 
съоръжения, отпадъци от корабоплаването и риболова, както и повишаване 
на осведомеността, законови и икономически мерки.
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