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Проектът 

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

 
www.ngogrants.bg 

 



Защо е необходим? 

Морските отпадъци не са включени в националната 
регулаторна рамка, въпреки че страната ни има 
определени задължения във връзка с тях.  

 
Проектът ангажира НПО в стимулиране на 

политиките за балансирано развитие и устойчиво 
използване на природните ресурси на морето и 
крайбрежието. 

 



Цели на проекта 

Общата цел на проекта е да повиши приноса на НПО 
за устойчивото развитие, а неговата специфична 
цел е да насочи вниманието на властите и 
обществото към проблема с натрупването на 
отпадъци в морската среда и по крайбрежието, 
което води до деградация на ресурса и създава 
големи рискове за обществото. 



Дейности 

• Анализ на проблема за отпадъците 
в морето и по крайбрежието и 
изготвяне на предложения за 
изменения и допълнения в 
регулаторната рамка. 

• Две срещи в Министерството на 
околната среда и водите и 
Народното събрание за ангажиране 
на вземащите решения с проблема. 

• Две кръгли маси с представители на 
морски общини, администрации, 
бизнеси, общности на Северното и 
Южното Черноморие за събиране 
на предложения. 

• Среща на НПО и медии от 
крайбрежието и страната за 
обобщаване на предложенията. 

• Две обучения на младежи за 
мониторинг на отпадъците и 
попълване на бази данни с 
приложението Marine LitterWatch - 
мониторинг от типа „гражданска 
наука“ и попълване на база данни. 

• Две младежки събирания с акции и 
арт прояви с показване на филм и 
обобщаване на дейността по 
формите на „гражданската наука“. 

• Ангажиране на обществеността с 
инициативите за промени в 
законодателната рамка и 
мониторинга на отпадъците. 



Контакти 

Черноморска мрежа на НПO 
e-mail: bsnn@bsnn.org  

 
Бургаска асоциация за екологичен и селски 

туризъм 
e-mail: baest@abv.bg  

 
http://mlwatch.bsnn.org 

 


