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Проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси” 

 
Политики и перспективи на процеса на интегриране на проблема за морските отпадъци в 

програмните и стратегически документи в националната правна рамка. 

Политиките по отношение на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието са свързани с 

неговото проучване, както и с изготвянето, приемането и осъществяването на стратегически мерки, 

които да доведат до намаляването на отпадъците. Проблемът с неконтролираните потоци отпадъци 

като цяло и пластмасовите отпадъци в частност е сериозен, тъй като те често се оказват изхвърлени в 

околната среда, било в незаконни сметища, било в морската среда. Макар пластмасовите отпадъци в 

околната среда да са проблем от световен мащаб, решения за него очевидно трябва да се търсят на 

местно равнище, като конкретните подходи се определят въз основа на местните условия и 

възможности. 

Въпреки ангажиментите на страната ни към опазването на Черно море и крайбрежието, по силата на 

национални, европейски и международни правни инструменти, проблемът с твърдите отпадъци все 

още не са намерили своето адекватно място не само в нормативната уредба, но и в програмните и 

стратегическите документи. Това е предпоставка за трудности при решаването му както в краткосрочен, 

така и в дългосрочен план. Двете важни направления, по които се работи, но още не са постигнати 

необходимите резултати са обвързаните с членството на страната в Европейския съюз екологични 

политики по отношение на отпадъците и водите. Политиките са отразени в Рамкова директива за 

управление на отпадъчните продукти (2008/98/ЕС) и най-вече в Рамкова директива за морска стратегия 

(2008/56/ЕС) и Подготвяната във връзка с нейното изпълнение  Програмата от мерки за поддържане или 

постигане на добро състояние на морската околна среда, част от бъдещата  Стратегия за опазване на 

околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия) на Република България. Споменатата 

Програма от марки, която е в процес на обществено обсъждане, предвижда национални и регионални 

мерки по Дескриптор 10 „Морски отпадъци“, които да помогнат за решаването на проблема и за 

постигането на добро състояние на морската среда. Тъй като е свързан и с твърдите отпадъци, 

проблемът трябва да намери адекватното си отразяване и националната правна уредба за отпадъците, 

най-вече в Закона за управление на отпадъците и  програмата от мерки за управление на отпадъците. В 

рамките на проекта бяха изготвени предложения за промени в този базисен закон с включване на 

определение на понятието и други, свързани с него особености. Те бяха представени както пряко на 

експерти от Министерството на околната среда и водите и Народното събрание, така и в процеса на 

общественото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на 

отпадъците. В представения на обществеността проект в края на 2015 г. не бяха включени морските 

отпадъци и макар законът да е отново в Народното събрание, на този етап едва ли ще предложи 

нужното решение при влизането си отново в пленарна зала. Решения ще бъдат търсени по-скоро в 

координация с изпълнението на решението на ЕК за изменение на  Рамкова директива за морска 

стратегия в частта за критериите и методологичните стандарти за добро състояние и качество на водите 

и морската среда и изготвянето на мерки за дескриптора за морските отпадъци. След приемането на 

промените, ще бъдат прецизирани предвидените мерки и ще бъдат интегрирани в комплекса от закони 
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да отпадъците, водите, рибарството и аквакултурите, туризма, вътрешните водни пътища и 

пристанищата и др.   

 
 За информация по отношение на дейностите и документите на проекта, моля да се обръщате към 

Черноморска мрежа на НПО, Варна, Teл.:(359 52) 615-856 ; Факс:(359 52) 602-047;E-mail:bsnn@bsnn.org 

или към БАЕСТ, Бургас E-mail:baest@abv.bg  

***** 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 

неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Черноморска мрежа на неправителствените организации и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за 

подкрепа на неправителствените организации в България. 

 


