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Рискове и опасности за моретатa
В моретата, както и по морското дъно, постепенно се образуват 
огромни сметища, очертани от затворените в кръг морски течения. 
Произведените от човека отпадъци са нарастваща заплаха за 
морските обитания и създават сериозни екологични, икономически и 
здравни рискове. По-голямата част от твърдите отпадъци в 
морската среда се състоят от материали, които се разграждат много 
бавно и затова постоянното увеличаване на количествата от 
отпадъци, които достигат моретата и океаните, води до 
натрупването им в морската среда и по крайбрежието. Тази негативна 
тенденция се потвърждава от редица изследвания в различни региони, 
които еднозначно сочат, че положението с морските отпадъци се 
влошава в световен мащаб.

Моретата и океаните са от основно значение за благополучието и 
благосъстоянието на хората – те са търговски пътища, регулатор на 
климата, източници на храна, енергия и ресурси и предпочитано място 
за престой и отдих от летовници и туристи. Нашите връзки с 
морето сега са по-интензивни, по-разнообразни и създават по-голяма 
икономическа стойност, отколкото в предишни периоди. Въпреки 
това днес сме на кръстопът във взаимодействието си с моретата и 
океаните на планетата. От една страна, съвременните технологии и 
ноу-хау ни позволяват да извличаме по-голяма стойност от морето, 
като потокът от хора към бреговете непрекъснато се увеличава. От 
друга страна, общият ефект от тези дейности води до конфликти при 
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използването на ресурсите и до влошаване на морската околна среда, 
от която зависи благосъстоянието на хората.

Основните причини за бързото разрастване и задълбочаването на 
проблемите с твърдите отпадъци в морската среда и по 
крайбрежието произтичат най-вече oт безпрецедентния 
антропогенен натиск върху крайбрежната зона и морската среда. 
Проблемът с отпадъците в морската среда и по крайбрежието е част 
от по-широкия проблем за управлението на твърдите отпадъци. Тези 
въпроси са тясно свързани и с други аспекти на опазването на 
околната среда, като опазването на водите, на почвите, опазването 
на човешкото здраве, както и в цялост с прилагането на принципите 
на устойчивото развитие.

Повечето от регионалните морета заобикалящи Европа (като Черно 
море, Средиземно море, североизточната част на Атлантическия 
океан, Северно море и Балтийско море) се намират в различна степен на 
влошено екологично състояние. Това поставя на дневен ред 
необходимостта от обединяване на усилията както на национално, 
така и на регионално ниво, в интегрирана програма за действие за 
постигане на екологическа и икономическа устойчивост на морските 
региони. Тази програма за действие трябва да е съобразена и да обхваща 
както наземно базираните човешките дейности, така и тези, свързани 
с непосредственото използване на морската среда, а също и 
естествените природни процеси и изменения.
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Уязвимите европейски морета
Значението на всички тези въздействия е свързано с устойчивото 
използване на европейските морета. Европа има брегова линия от 
70 000 км по протежението на два океана и четири морета: 
Атлантическият океан и Северният ледовит океан, Балтийско море, 
Северно море, Средиземно море и Черно море. Морските региони на 
Европейския съюз имат дял от около 40% от неговия брутен вътрешен 
продукт и население. Благополучието на Европа е неизменно свързано с 
морето. Корабостроенето и корабоплаването, пристанищата и 
риболовът остават ключови морски дейности, като офшорната 
енергетика (нефт, газ и възобновяеми източници) и крайбрежният и 
морският туризъм също генерират големи приходи. Морските 
пристанища и корабоплаването позволяват на Европа да се възползва 
от бързия растеж на международната търговия и да има водеща роля в 
глобалната икономика, докато експлоатацията на минералните 
ресурси, аквакултурите, сините биотехнологии и зараждащите се 
технологии за работа под морското дъно разкриват бизнес 
възможности с нарастващо значение. От съществено значение е и 
използването на моретата за отдих, за естетически и културни цели и 
въздействието върху екосистемите.

Гаранцията за устойчивото използване на морската среда е 
предпоставка за конкурентоспособността на тези индустрии. 
Нарастващата уязвимост на крайбрежните зони, все по-претоварени 
крайбрежни води, ключовата роля на океаните в климатичната 
система и продължителното влошаване на морската среда изискват да 
обърнем по-сериозно внимание на нашите океани и морета. 
Устойчивостта на океана е широко призната като основно глобално 
предизвикателство, тясно свързано с промяната на климата. 
Нарастващата конкуренция за морско пространство и кумулативното 
влияние на човешките дейности върху морските екосистеми правят 
неадекватно настоящото вземане на решения по морските въпроси и 
изискват по-голямо сътрудничество и интегрираност.

Сериозен подход към въпроса с проблемите в морската среда, 
породени от конфликтите при използването ù и неустойчивото 
изчерпване на ресурсите на морета и океани предлага Рамковата 
директива за морска стратегия на ЕС. Там наред с другите сериозни 
проблеми са предвидени мерки и за морските отпадъци. 
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Състояние на Черно море
Много тясна е връзката между усилията за опазване чистотата на 
реките и водите в басейна на Черно море и възстановяването на 
морската екосистема. За решаването на комплексните проблеми на 
този уникален воден обект, като замърсяване, загуба на 
местообитания и свръхексплоатация на ресурси, е нужно да се търси 
сътрудничество много по-широко от границите на Европейския съюз. 
По географски данни площта на водния басейн на Черно море е 431 хил. 
кв. км, а водосборният му басейн обхваща над 2 млн. кв. км, разположени 
в части от 24 държави, и население от близо 192 млн. души на тази 
територия. В морето се вливат втората, третата и четвъртата по 
големина европейски реки – Дунав, Днепър и Дон. Басейнът на река Дунав 
е най-големият речен басейн в Европейския съюз и се отличава с голямо 
разнообразие на води.

Опазването на водите на река Дунав и Черно море се регламентира 
от две конвенции: Конвенцията за опазване на Черно море от 
замърсяване (1992) и Конвенцията за сътрудничество в опазването и 
устойчивото използване на река Дунав (1994). Екологичните проблеми 
единодушно се определят от експертите като едно от най-големите 
регионални предизвикателства, което не признава държавни и 
административни граници. В двете конвенции участват както страни 
членки на ЕС, така и съседни на Съюза държави.
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Какво представляват морските отпадъци?
 Твърдите отпадъци в морската среда са проблем, създаден изцяло от 
хората. Това са най-често предмети и материали, които са направени 
или използвани от човека и преднамерено или не изхвърлени в морето, в 
реките или по плажовете. Те могат да бъдат въведени косвено и да 
достигнат до морето чрез реки, канализации, бури или да бъдат 
пренесени от вятъра. Може да са също така случайно загубени, 
включително предмети и материали изгубени в морето при лоши 
метеорологични условия. 

 Те стават причина за гибелта на стотици хиляди морски птици, 
бозайници, риби и други морски организми. Разграждането на твърдите 
отпадъци в морето отнема от няколко до десетки, стотици и дори 
хиляди години. 

Преобладаващите източници на замърсяване са от наземно 
разположени източници, като делът на тези източници от сушата 
достига до четири пети от общото количество генерирани и 
постъпили в морската среда твърди отпадъци. Твърдите отпадъци, 
генерирани от дейности в морето (т.нар. морски източници), като 
морски транспорт, риболов, офшорни инсталации образуват около 
една пета от общия обем на отпадъците. По отношение на тези 
морски източници, особено внимание трябва да се отдели на излезлите 
от употреба изгубени или изоставени рибарски принадлежности и в 
частност рибарски мрежи, които се явяват съществен рисков фактор 
по отношение опазването на морските бозайници. По въпроса за 
състава на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, 
данните са, че над 80% е делът на отпадъците, съставени или 
съдържащи пластмаси или други полимерни устойчиви материали. 

Проблемите на твърдите отпадъци в морската среда, все още не са 
намерили своето място не само в нормативната уредба, но и в 
програмните и стратегическите документи, което е предпоставка в 
краткосрочен и дългосрочен аспект да не се поставят и разрешават 
наличните въпроси и проблеми.

По плажовете на Черно море има в изобилие отпадъци като 
пластмасови чаши и бутилки, торбички, цигарени фасове, батерии, 
санитарни продукти, хартиени опаковки, части от облекло и 
предмети на бита, парчета от строителни материали и още много 
други. В акваторията на пристанищата, на дъното в близост до брега 
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и в шелфовата зона, както и във водния стълб също има много твърди 
отпадъци. Проблемът с техния произход и разпространение още не е 
достатъчно проучен. Решаването му е от огромно значение за 
обществото и е свързан с прилагането на Рамковата директива за 
морска стратегия на ЕС (РДМС) и разработената във връзка с нея 
Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно 
море (Морска стратегия) на Република България.

Отпадъци в морската среда 
Отпадъците по крайбрежието са много видим проблем, който е ясен за 
обществото, но тези в морската среда не са толкова видими и са слабо 
познати. За предотвратяването и намаляването им слабо се използва 
обществената ангажираност и ресурса на образователните 
институции, учители, екоактивисти и НПО от крайбрежието, както и 
използване на формите на т.нар. „гражданска наука“, събиране на данни 
за мониторинг и включването им в базата данни на Европейската 
агенция за околна среда.



11

Отпадъците в морската среда са голяма заплаха за морската 
среда и хората. Знаете ли защо? Ето някои факти:

Ÿ Знаете ли колко време отнема разграждането на твърдите 
отпадъци в океана?

– Хартиени билети за автобус и паркинг: 2 – 4 седмици
– Кори от портокали и банани: до 2 години
– Цигарени фасове: 1 – 5 години
– Найлонови торбички: 10 – 20 години 
– Чаши от стиропор и консервени кутии: 50 години
– Алуминиеви кутийки: най-малко 200 години
– Пластмасови бутилки: 450 години
– Рибарска мрежа от тънко влакно: най-малко 600 години (много 

по-дълго за тежки мрежи)
– Стъклени бутилки: 1 милион години

Ÿ Всяка година в световен мащаб морските отпадъци стават 
причина за гибелта на един милион морски птици.

Ÿ Всяка година заради пластмасовите отпадъци в морските води 
загиват над 100 000 костенурки и морски бозайници като делфини, 
китове и тюлени.

Ÿ Най-често срещаните и наблюдаваните предмети в морето са 
от пластмаса, като на всеки квадратен километър от Световния 
океан се падат около 18 000 плаващи парчета от пластмаса.

Ÿ Всяка година в световните океани и морета попадат отломки с 
тегло около осем милиона тона.

Ÿ Повече от 260 животински вида по цял свят са доказано 
засегнати от заплитане и поглъщане на рибарска корда, мрежи за 
риболов, въжета и друго излязло от употреба оборудване.

Ÿ Цели 86 на сто от всички морски костенурки са засегнати от 
морски отпадъци.

Ÿ Всеки ден кораби по целия свят изхвърлят 5,5 милиона парчета 
отпадъци в нашите морета и океани.

Ÿ Въглеродните емисии в атмосферата, резултат от 
производството и от разграждането на отпадъци, убиват 
кораловите рифове. Океаните поглъщат излишъка от въглероден 
диоксид и стават все по-кисели, което „разяжда“ скелета на 
коралите.
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Съдържание и произход
Твърдите отпадъци в морската среда могат да бъдат пластмасови, 
метални, дървени, гумени, стъклени или хартиени. Предполага се, че 
около 15% от морските отпадъци плават по морската повърхност, 
същото количество се намира във водния стълб и около 70% са на 
морското дъно. 

Пластмасите представляват най-яркият пример за опасни 
отпадъци. Макар да не са основен компонент на твърдите отпадъци, 
генерирани от бита и различни стопански дейности, пластмасите 
изцяло формират плаващите на повърхността и във водния стълб 
отпадъчни материали. В някои области те достигат до 80% от 
замърсителите и могат да останат в морската среда за период от 
около сто години.

Към настоящия момент се смята, че около 80% от масата на всички 
пластмасови отпадъци се образува от наземни източници. Сред най-
често срещаните са пластмасови торби, бутилки, опаковки, фасове, 
следвани от предмети от полистирен (стиропор), като чаши, кутии за 
хранене, изолационни материали и много други. 

Дейностите в морето имат по-малък принос към обема на 
отпадъците, постъпващи в морската среда. Общоприетите оценки са, 
че около 20% от теглото на отпадъците в морето са резултат от 
различни стопански дейности в него. Нови данни сочат, че тези оценки 
може да са занижени и приносът на дейностите, базирани в морето, 
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към общия поток да е от 20 до 40% от масата на твърдите отпадъци. 
Сред типичните дейности, които създават отпадъци, попадащи 
директно в морето, са корабоплаването, офшорни инсталации за добив 
на нефт, газ или генериране на електроенергия, както и риболовът и 
отглеждането на аквакултури.

Пластмаси в морето
Пластмасовите отпадъци са последица от масовото навлизане на 
пластмасите в бита и индустрията през втората половина на ХХ век. 
Пластмасите са голяма група материали, чийто основен компонент са 
синтетични или полусинтетични органични полимери и които 
остават твърди при стайна температура. Техните физически и 
химически свойства варират в широки граници в зависимост от 
изходните материали, технологията на производство и включените в 
състава им добавки. Сравнително лесната им обработка дава 
възможност от тях да се произвеждат предмети с различна форма, 
както и тънки влакна или фолио. По тези причини пластмасите 
намират разнообразни приложения: като опаковъчен материал, 
текстил, топлоизолация, електроизолация, тръби, подови настилки, 
като компонент в бои, лепила и козметични продукти, в 
конструкцията на машини, в автомобилните гуми и много други. За 
производството на синтетични полимери основната изходна суровина 
е нефтът.

Масовите пластмаси се характеризират с относително ниски 
разходи за производство, достъпни технологични процеси. Поради 
своята гъвкавост и водонепропускливост, пластмасите се използват в 
огромна и разширяваща се гама от продукти – от домакински съдове 
през автомобили до космически кораби. Те вече са изместили много 
традиционни материали, като дърво, камък, суровини от животински 
произход, хартия, метал, стъкло и керамика.

Някои от основните видове материали, които ни заобикалят и 
чието производство нараства в световен мащаб са:

Ÿ Полиестер – влакна, текстилни изделия;
Ÿ Полиетилентерефталат (PET) – бутилки за газирани напитки, 

буркани за храни, пластмасово фолио, опаковки за микровълнови печки;
Ÿ Полиетилен (PE) – широка приложение в много продукти за 

еднократна употреба като торбички и пластмасови бутилки;
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Ÿ Полиетилен с ниска плътност (LDPE) – градински мебели, облицовки, 
подови плочки, душ завеси, опаковки за продукти в мрежата за 
търговия на дребно;

Ÿ Полиетилен с висока плътност (HDPE) – бутилки за почистващи 
препарати, тръби за дъждовна канализация;

Ÿ Поливинилхлорид (PVC) – канализационни тръби и улуци, дограми, 
подови настилки; 

Ÿ Полипропилен (PP) – капачки за бутилки, сламки за пиене, кофички за 
кисело мляко, кухненски и други уреди, брони за автомобили;

Ÿ Полистирен (PS) – опаковъчна пяна на топчета, кутии за храна, 
чаши, чинии, прибори за еднократна употреба, кутии за 
компактдискове;

Ÿ Полиамид (найлон) (PA) – влакна, четки за зъби, риболовна корда, 
части за автомобили;

Ÿ Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS) – играчки, музикални 
инструменти, части за автомобили, панели за електронно оборудване; 

Ÿ Поликарбонат (PC) – компактдискове, DVD, слънчеви очила, 
бронирани стъкла, светофари, лещи за автомобилни фарове; 

Ÿ Полиуретан (PU) – пяна за уплътнение, термоизолационна пяна, 
валяци на принтери, части за интериора на автомобили, бои.

Широкото приложение на пластмасите води до устойчиво 
нарастване на производството им през последните десетилетия. 
Фактът, че са трайни и се разпадат бавно ги прави привлекателен 
материал за множество приложения, но същевременно създава натиск 
върху околната среда след излизането им от употреба. Техният 
физически, химически или биологичен разпад може да протече в 
утаечните пластове на морското дъно или във водния стълб, но това 
се случва много бавно и в някои случаи вероятно отнема векове. 
Известни са примери на микробиологично разграждане на някои видове 
синтетични полимери в лабораторна среда, но тези процеси са слабо 
изучени в естествени условия.

Класификация на морските отпадъци по размер
През последните години се натрупват наблюдения и научни 
изследвания за отпадъците в морската среда. Въпреки това все още 
няма уеднаквени единни класификации, които да подпомогнат 
сравняването на резултатите. Оформящият се консенсус предлага 
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първи стъпки към хармонизация на използваните критерии за 
класификация на морските отпадъци според размерите им:

– Макрочастици: над 25 мм
– Мезочастици: 5 – 25 мм
– Микрочастици: до 5 мм
Ÿ големи: 1 – 5 мм
Ÿ малки: под 1 мм

– Наноматериали: агрегат от частици с размер 1 – 100 нм (1 000 000 
нм = 1 мм)

Разделянето на отпадъците в различни групи според размера им е 
необходимо както за оценка на количествата постъпващи в морската 
среда, така и за проследяване на въздействието им върху организмите. 
Докато макрочастиците представляват риск за здравето и живота на 
различни видове при заплитане или поглъщане, то микрочастиците и 
наноматериалите попадат в хранителните вериги. Това поставя 
въпроси за възможно биологично акумулиране на устойчиви органични 
замърсители в морските организми.  Последиците от натрупване на 
токсични материали ще се отразят отрицателно на популациите на 
засегнатите видове, но представляват и потенциален риск  за хората 
при консумацията на морски продукти.

Устойчиво използване на пластмасите
По-устойчивите модели за производство на пластмаса и по-доброто 
управление на пластмасовите отпадъци – особено по-високите 
равнища на рециклиране – предлагат значителен потенциал за 
подобряване на ефективността на ресурсите. Същевременно те биха 
спомогнали за намаляване на вноса на суровини, както и на емисиите на 
парникови газове. Икономиите на ресурси могат да бъдат значителни. 
С малки изключения, пластмасата се произвежда от петрол и 
понастоящем за нейното производство се използват около 8% от 
световното производство на нефт, от които 4% като суровина и 3 – 
4% като енергия за производствените процеси.

От гледна точка на ефективността на ресурсите особено важно е да 
се предотврати депонирането на пластмасови отпадъци. Всяко 
депониране на пластмаса е очевидна загуба на ресурси, която следва да 
се избягва в полза на рециклирането или на оползотворяването на 
енергията от тези отпадъци като следващ най-добър вариант. При 



16

все това в някои държави от ЕС процентът на депониране на 
пластмаса остава висок поради липсата на подходящи алтернативи и 
недостатъчното използване на доказали ефективността си 
икономически инструменти.

Необходимостта от опазване на природните ресурси и подобряване 
на ефективността на ресурсите може да бъде двигател за повишаване 
на устойчивостта в производството на пластмаса. В най-добрия 
случай всички пластмасови продукти следва да бъдат напълно 
рециклируеми при разумни разходи.

Рециклирането трябва да се заложи още във фазата на проектиране 
на продуктите. Поради това проектирането на продукти има 
потенциал да стане един от основните инструменти за прилагане на 
наскоро приетата Пътна карта за ефективно използване на ресурсите.

Ниските проценти на рециклиране и износът на пластмасови 
отпадъци за преработка в трети държави водят до значителна загуба 
на невъзобновяеми ресурси и на работни места в Европа. До голяма 
степен потенциалът за рециклиране на пластмаса все още не се 
оползотворява.

Източници
Кои са основните пътища, по които отпадъците постъпват в 
морето? Традиционно източниците на отпадъци се разделят на 
наземни и на свързани с дейности в морето, защото двете групи 
предполагат различни подходи за справяне с проблема.

Наземни източници
Отпадъчните материали започват своя път на сушата от улици, 
паркинги, паркове и градини. Сметта се отмива, разнася от вятъра или 
директно се изхвърля в близки водни течения като реки и дерета с 
дъжда, снега и вятъра. Източниците включват и неподходящи или 
незаконни сметища, непокрити контейнери за отпадъци, 
сметоизвозващи машини, недобре управлявани отпадъци от 
производствени процеси, преработка и или транспортиране на стоки. 
Инсталации за пречистване на отпадъчни води, както и дъждовната 
канализация също могат да се окажат източници, ако не са в състояние 
да задържат твърдите отпадъци. Дейности, разположени по 
бреговата линия, както и посетители на плажове, също често 
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допринасят за натоварване на крайбрежието и морето с отпадъци от 
различен характер. Материали, използвани в бита като 
потребителски козметични продукти, както и полиестерни и акрилни 
влакна попадат в канализацията при изпиране на дрехите и 
впоследствие в морето. Пластмасови гранули могат да бъдат 
открити в повечето световни океани, дори и в неиндустриализирани 
райони като югозападната част на Тихия океан.

Източници от дейности в морето
Морските отпадъци се образуват и от дейности на хората, 
извършвани в морето. Различни обекти и материали попадат 
директно в морската среда от търговски, военни и 
научноизследователски съдове, от пътнически кораби и яхти за 
развлечение, от офшорни платформи и свързаните с техните 
доставки съдове. Част от отпадъците се оказват във водата при 
случайна загуба, други при системни пропуски в системите за 
управление или в резултат на незаконно изхвърляне. 

Риболовът – професионален и любителски – е източник на мрежи, 
въжета, буйове и поплавъци, както и други принадлежности. Те могат 
да бъдат преднамерено изхвърлени или изоставени, или загубени по 
време на буря. Увеличаващото се отглеждани на риби, мекотели, 
разкоообразни и други водни организми като аквакултури също 
допринася за увеличаването на сходни материали в морската среда. 
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Източници на замърсяване в Черно море
Основните източници на замърсяване, в това число и с твърди 
отпадъци в морските води по крайбрежието на Черно море са 
следните:

1. Неподвижни наземно базирани зауствания, в които се включват 
заустванията на промишлени отпадъчни води и недостатъчно 
пречистени или непречистени отпадни води от крайбрежните 
населени места и други урбанизирани територии.

2. Речен отток, включващ – постъпващите чрез реките пряко и 
косвено вливащи се в Черно море – води от обекти на селското 
стопанство, промишлеността, добива и пречистване на отпадъчни 
води от целия водосбор на Черно море.

3. Крайбрежни дифузни източници с постъпващи от селското 
стопанство води, включително от животновъдство и неорганизиран 
туризъм, главно чрез оттока от наземни източници (крайбрежни води 
и подземни води).

4. Морски платформи и други морски съоръжения, посредством 
изхвърляне на твърди отпадъци, взривни вещества и драгажни маси; 
изхвърлянето на замърсени води и баластни води; нефтени разливи; 
изгубени рибарски мрежи; въвеждането на чуждестранни морски 
организми, водещи включително до обрастване на морските 
съоръжения и конструкции.

5. Атмосферни валежи чрез въвеждане на различни източници на 
замърсяване на въздуха (пушеци, изпарения, изгорели газове, прах и други 
твърди частици), без значение къде са възникнали, с оглед на 
трансграничното действие на въздушните течения.

От посочените основни източници по-голямо значение за 
генерирането на твърдите отпадъци в морската среда имат първите 
четири групи, като измежду тях се очертават и следните специфични 
източници, които следва да са предмет на мониторинг:

Ÿ Общински съоръжения за отпадъци и канализационни мрежи 
(битови отпадъци);

Ÿ Морски транспорт и пристанища (корабни отпадъци);
Ÿ Рекреационни дейности в крайбрежна зона (отпадъци, генерирани 

от местното население и туристическия поток);
Ÿ Речен оток от промишлени дейности (вкл. корабостроителници);
Ÿ Риболов (вкл. изоставени мрежи);
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Ÿ Строителни дейности в крайбрежната зона (вкл. жилищно 
строителство);

Ÿ Земеделие;
Ÿ Трансгранично прехвърляне на плаващи твърди отпадъци между 

водните басейни.

Разпространение
Общото количество твърди отпадъци в Световния океан към 
настоящия момент се оценява на поне 140 млн. тона. Това се равнява на 
1000 кораба с вместимост от 140 000 т всеки, каквито са най-големите 
контейнеровози, круизни кораби или супертанкери, способни да 
преминават през Суецкия канал. 

Ситуацията продължава да се влошава и в настоящия момент. 
Според изследване от 2015 г., публикувано в сп. „Сайънс“, ежегодно около 
8 млн. т пластмаси постъпват в моретата и океаните. Това означава, 
че всяка минута до морските води достигат 15 тона синтетични 
материали. Очакванията са този поток да нарасне до 17,5 млн. т на 
година през следващото десетилетие, ако не се предприемат мерки за 
прекъсване на връзката между произвежданите количества пластмаси 
и постъпващите от тях отпадъци в световните морета. 

Сред придобилите най-голяма популярност места с концентрация на 
плаващи отпадъци в Световния океан е т.нар. „Голямо тихоокеанско 
сметище“.  Описано е за пръв път в края на 80-те години на миналия век. 
То се формира от кръговрата, образуван от теченията в северната 
част на Тихия океан, които циркулират от Калифорния до бреговете на 
Япония.  Попадналите в океана отпадъци от сушата и морския 
транспорт с течение на времето се концентрират на широка площ, 
ограничена от морските течения. Най-често цитираните оценки за 
плаващите отпадъци в рамките на това петно са около 335 000 броя на 
квадратен километър със средна маса от 5,1 кг на същата площ. 
Повечето плаващи на повърхността и във водния стълб парчета са с 
размер на конфети или микроскопични.

Подобни петна с плаващи пластмасови отпадъци се формират от 
големите кръгови системи от морски течения. Съществуват общо пет 
подобни кръговрата: два в Тихия океан, два в Атлантическия и един в 
Индийския океан. В Северния Атлантик кръговратът, образуван от 
Гълфстрийм, Северноатлантическото, Канарското и 
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Северноекваториалното течение очертава границите на Саргасово 
море – единственото море без брегове. То е известно с огромните 
струпвания на саргасови водорасли. Специфичният хидроложки режим 
на това море, обусловен от затворената циркулация на ограждащите 
го течения, води до събиране и на отпадъците от нашите градове и 
индустрия в открития океан.

Изследванията за ролята на теченията при формиране на петна от 
боклуци в Средиземно и Черно море, аналогични на тези в океаните, са 
все още в зародиш. Ситуацията и в двете морета с оглед на възможно 
натрупване на плаващи пластмаси обаче изглежда особено деликатна. В 
Средиземно море постъпват повърхностни води от Атлантическия 
океан и всички частици с плътност по-ниска от тази на водата не 
могат да напуснат морето. Черно море има огромен водосборен басейн, 
а повърхностните води образуват две кръгови течения – в западната и 
източната част на морето – като единственият отток е през 
Босфора. Евентуално увеличаване на натоварването на двете 
междуконтинентални морета с пластмаси ще засегне тяхното 
екологично състояние, тъй като попадналите в морската среда 
синтетични материали не могат да бъдат изведени от нея, а 
постепенното им разпадане отнема столетия.

Най-видими  са последиците от замърсяването по крайбрежието. Те 
са резултат както от дейности на сушата, така и от изхвърлени от 
морето предмети, попаднали в него от риболовни съдове, кораби или 
пренесени от реки и течения от стотици километри. Разбира се, сред 
най-забележимите са големи отпадъци като автомобилни гуми, 
бутилки, парчета стиропор, фасове, но дори и в пясъка на плажа могат 
да бъдат открити микрочастици пластмаса с размер на песъчинки.

Замърсяване на морската среда и крайбрежието
Замърсяването на крайбрежието е видимата и за обществото част от 
потока твърди отпадъци, които достигат до морето. Данните от 
многобройни наблюдения на европейските плажове сочат, че от 75 до 
84% от всички твърди отпадъци по брега са пластмаси. Около 5% от 
отпадъците са от стъкло, 3% – метални и по 1% – от хартия и картон 
или текстил.  Това потвърждава оценките за преобладаващия дял на 
пластмасите в морските отпадъци.

Мониторингът на плажовете в Европа сочи, че 16% от всички 
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отпадъци са фасове. Наблюденията на българското крайбрежие също 
отчитат средно от 9 от 18% дял на цигарените филтри в общия брой 
отпадъци. За силно натоварени плажове през летния сезон този 
процент достига и 50 на сто. Следващи по значение са различни 
пластмасови или полистиренови парчета с размери 2,5 – 50 см. След тях 
се нареждат пластмасови капачки, бутилки, опаковки от чипс, солети 
или сладки. 

Броят на отпадъците може да варира в много широки граници в 
зависимост от мястото, сезона и метеорологичните условия. За 
българските плажове, наблюдавани в рамките на проекта, на 100 м 
плажна ивица се падат от 67 до 988 бр. отпадъци. За слабо натоварени 
плажове типичните стойности са около и под 100 бр. на 100 м плаж. 
Изключително силно замърсяване се наблюдава по плажове около 
рибарски пристанища, както и около устията на реки в периоди на 
пълноводие.

Данни за степента на замърсеност на плажовете могат да се 
събират при кампании за почистване или систематично чрез редовен 
мониторинг и електронно подаване на информацията към общи бази 
от данни. В Европа се използва приложението Marine Litter Watch на 
Европейската агенция по околна среда. Аналогични методи се прилагат 
в Северна Америка и в други части на света.

Замърсяването на водната повърхност с плаващи полимерни 
материали варира в границите от 2 – 3 до 66 бр./ кв. км в Черно и 
Средиземно море. Изследвания с набиране на проби за микрочастици 



22

(над 0,5 мм), които плават във водния стълб, дават резултати от 
115 000 – 150 000 бр./кв. км за Средизмно море. 

На дъното на морето се акумулират основната част от 
отпадъците, попаднали в морската среда. Смята се, че около 70% от 
всички отпадъци в морето се намират на дъното. Резултатите от 
седем изследвания с 295 проби в Средиземно и Черно море сочат средна 
гъстота от 179 бр. пластмасови отпадъци на кв. км от морското дъно, 
без оглед на релефа. Разбира се, събирането на едно място на по-голямо 
количество отпадъци се влияе от формата на дъното и морските 
течения и варира от няколко броя до няколко тона отпадъци на 
квадратен километър. По-голяма концентрация на отпадъци се 
наблюдава в заливи и при котвени стоянки, както и в подводни канали, 
падини, около скали и потънали съдове. По-висока е гъстотата на 
синтетични материали и в зоните, в които по естествен път се 
събират утайки от реките и циркулацията на морските води.

Въздействие
Отрицателното въздействие на твърдите отпадъци в морската 
среда и по крайбрежието може да бъде търсено в няколко посоки. 
Очертават се отрицателни ефекти в екологичен, социален и 
икономически план от нарастващия обем отпадъци в моретата и 
океаните. 

Екологични вреди
Екологичните вреди включват повишена смъртност или влошен 
здравен статус на морските организми вследствие заплитане в мрежи, 
въжета или други предмети, случаен улов от свободно носещи се мрежи, 
физически увреждания или поглъщане на предмети. На практика 
представители на всички видове риби, морски бозайници, морски 
костенурки и птици са засегнати от заплитане в мрежи или други 
плаващи обекти. Китоподобните и морските костенурки често 
приемат плаващи парчета пластмаса за храна и ги поглъщат; същото 
важи и за много морски птици. Изключително засегнати от прием на 
микрочастици са филтриращите организми. Попадането на чужди тела 
в хранителния тракт на животните води до наранявания и увреждане 
на вътрешните органи.

Приемът на микро- и наночастици създава предпоставки за 
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отделяне на устойчиви, биоакумулиращи се токсични химикали като 
пестициди в мастните тъкани на организмите, което създава 
дългосрочни рискове за околната среда. Върху миркочастици или 
пелети от различни видове пластмаси като полиетилен, полипропилен, 
полистирен, полиуретан се задържат по-високи стойности устойчиви 
органични замърсители, които представляват трайна заплаха за 
живите организми.

Не на последно място, големият брой плаващи пластмасови парчета 
с различни размери може да улесни транспорта на инвазивни видове . И 
понастоящем трайното установяване на чужди за съответната 
екосистема видове сериозно разстройва взаимодействието между 
организмите и намалява устойчивостта им на други негативни 
въздействия като промените в климата.

Социални щети
Социалните измерения на морските отпадъци намират израз в 
намаляване на рекреационната, естетическата и образователната 
стойност на плажовете и крайбрежието. Концентрацията на 
отпадъци по бреговете ги прави непривлекателни и потенциално 
опасни и принуждава местните власти и правителствата да 
изразходват средства и усилия за почистване на плажовете. 
Посетителите на плажовете могат да бъдат наранени от счупени 
стъкла, медицински отпадъци, рибарски принадлежности. Плувци, 
водолази и други занимаващи се с активни морски спортове също са 
изложени на риск от контакт с плаващи морски отпадъци. 

Увиването на въжета или мрежи около винтовете на рибарски лодки 
и яхти също представлява риск и може да доведе до разходи. Наличието 
на по-големи по размери плаващи отпадъци е потенциална заплаха за 
корабоплаването.

Икономически разходи
Икономическите загуби от морските отпадъци включват преки 
разходи, свързани с ремонт на винт или рулево перо при заплитане, 
подмяна или ремонт на водни помпи при засмукване на торбички, 
опаковки и други отпадъци. Съществени са и непреките загуби като 
загуба на време за отстраняване на проблеми, предизвикани от морски 
отпадъци. Сектори като риболов, отглеждане на аквакултури, яхтинг 
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и морски туризъм са изложени на риск от намаляване на доходите от 
дейността им заради допълнителни разходи като отстраняване на 
повреди, почистване на плажове и акватории на пристанища. 

Цели и мерки
Основните действия за координиране на международните усилия за 
намаляване на въздействието върху морската среда, предизвикано от 
нарастващия обем полимерни материали в моретата и океаните, се 
засилват през последните години. Ключов документ, който задава 
рамката за всеобхватни и глобални съвместни усилия за намаляване на 
въздействието на морските отпадъци върху околната среда, 
човешкото здраве и икономиката, е Стратегията от Хонолулу, приета 
през 2011 г. Тя е сред важните резултати на Петата международна 
конференция за морските отпадъци, провела се под егидата на 
Програмата на ООН за околната среда и на Националното управление за 
океански и атмосферни изследвания на САЩ. Стратегията от Хонолулу 
очертава глобалната рамка за превенция и управление на морските 
отпадъци и поставя три основни цели:

Цел А: Намаляване на количеството и въздействието на 
отпадъците от наземни източници и на твърдите отпадъци, 
постъпващи в морската среда;

Цел В: Намаляване на количеството и въздействието на 
отпадъците от източници, базирани в морето, включително твърди 
отпадъци; изгубени товари; изоставени, изгубени или изхвърлени 
рибарски принадлежности; както и изоставени в морето плавателни 
съдове;

Цел С: Намаляване на количеството и въздействието на 
акумулираните морски отпадъци по крайбрежието, в дънните 
местообитания и във водните пластовe.

Към всяка от тези цели са разработени по шест или седем мерки 
(стратегии), които варират от подобряване на образованието и 
осведомността за проблема с морските отпадъци през въвеждане на 
управленски, икономически и технологични решения за намаляване на 
отпадъците до дейности по почистване и премахване на натрупани 
отпадъци от бреговата линия и морето. 

Стратегията от Хонолулу може да служи за модел при 
разработването на конкретни стратегии и решения за справяне с 
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проблема от гражданското общество, правителствата и частния 
сектор, като се вземат предвид местните условия и 
предизвикателства.

Проблемът с пластмасите в морската среда е отбелязан и в 
заключителните документи на Конференцията за устойчиво развитие 
на ООН, 2012 г., известна като „Рио+20“. В частта за морските 
екосистеми се отправя призив за намаляване на твърдите отпадъци и 
устойчивите органични замърсители, които постъпват в моретата. 

Целите за устойчиво развитие, приети през 2015 г. от държавните 
глави на всички страни членки на ООН, също поставят акцент върху 
състоянието на живота в моретата. Стремежът по отношение на 
морските отпадъци е да се постигне значително намаляване на 
замърсяването, особено от наземни източници до 2025 г.

Първият регионален документ по темата е  Регионалният план за 
управление на морските отпадъци в Средиземно море, в сила от 2014 г. 
Основните цели на Регионалния план са постигане на добро екологично 
състояние чрез превенция и намаляване до минимум на морските 
отпадъци и тяхното екологично, здравно и социално-икономическо 
въздействие. Повечето мерки, залегнали в Плана, са насочени към 
подобряване на управлението на твърдите отпадъци, прилагане на 
иновативни инструменти и икономически стимули за устойчиво 
производство и потребление и премахване на „горещи точки“ с морски 
отпадъци. Регионалният план си поставя за цел да създаде стабилна 
рамка за подобряване на знанията, мониторинга, изследванията, 
осведомеността и сътрудничеството между различните 
заинтересувани страни на регионално и нацонално ниво като включи 
научната общност и широката общественост в този процес. 
Предвижда се оценка на състоянието на морските отпадъци на всеки 
шест години и съответстваща ревизия на действащата програма. 
Времевият хоризонт на настоящия план се простира от 2016 до 2025 г., 
като по-голямата част от целите в него трябва да бъдат достигнати 
до 2020 г.

В Черноморския регион също се полагат усилия за справяне с 
нарастващите рискове от трайно присъствие на отпадъци в 
морската среда.  Страните членки на Конвенцията за опазване на Черно 
море от замърсяване обсъждат приемането на регионален документ за 
намаляване на морските отпадъци в Черно море.
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В общоевропейски план темата за морските отпадъци е включена в 
Рамковата директива за морска стратегия. В края на 2015 г. 
Европейската комисия прие и амбициозен пакет от мерки за 
преминаване към кръгова икономика. В кръговата икономика 
стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-
дълго време, като генерирането на отпадъци и използването на 
ресурси е сведено до минимум и ресурсите се запазват до края на 
жизнения цикъл на продукта, след което подлежат на рециклиране. 
Отчитат се специфичните предизвикателства на индустрията за 
производство на пластмасови изделия и Комисията заявява, че ще 
приеме стратегия относно пластмасите в кръговата икономика, 
насочена към решаване на проблеми като годността за рециклиране, 
биоразградимостта, наличието на опасни вещества в някои пластмаси 
и морските отпадъци. 

Комисията има за цел предотвратяването и значителното 
намаляване на всички видове замърсяване на морето, включително 
морските отпадъци. Оценките показват, че прилагането на 
законодателството в областта на отпадъците ще доведе до 
намаляване на морските отпадъци най-малко с 25%. С пакета се 
предлагат конкретни действия за намаляване на морските отпадъци, 
така че да се постигнат заложените до 2030 г. цели за устойчиво 
развитие и действащата водеща цел на ЕС по отношение на морските 
отпадъци. Този въпрос ще бъде включен и в стратегията относно 
пластмасите в кръговата икономика.

Правна рамка
Действащата правна рамка може да бъде разделена на международна – с 
многостранен и регионален характер, произтичаща от правото на 
Европейския съюз и съвкупността на на българските правни норми, 
които имат отношение към опазването на морската среда, 
включително от твърди отпадъци от дейности в морето и на 
сушата. Основните източници и йерархия на правната уредба са 
следните:

Ÿ Международни многостранни споразумения
Ÿ Международни регионални споразумения
Ÿ Международни двустранни споразумения
Ÿ Актове на правото на Европейския съюз
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Ÿ Национални нормативни актове
– Законови нормативни актове
– Подзаконови нормативни актове
– Местни нормативни актове
– Общи и индивидуални административни актове

Основните актове от сферата на международноправното 
сътрудничество с отношение към  морските отпадъци са:

Ÿ Конвенция на Организацията на обединените нации по морско 
право, 1982 г.

Ÿ Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската 
среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 
1972 г., както е изменена

Ÿ Протокол от 1996 г. към Конвенцията за предотвратяване на 
замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на 
отпадъци и други материали от 1972 г.

Ÿ Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването 
от кораби, 1973 г., изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с 
Протокол от 1997 г.

Други международни актове, които имат връзка с опазването на 
морската среда от различни източници на замърсяване са:

Ÿ Конвенция за Международната морска организация (ИМО)
Ÿ Конвенция за континенталния шелф
Ÿ Конвенция за териториалното море и прилежащата зона
Ÿ Конвенция за откритото море
Ÿ Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни 

течения и международните езера
Ÿ Конвенция за улесняване на международното морско корабоплаване;
Ÿ Конвенция за международните правила за предпазване от 

сблъскване на море, 1972 г.
Ÿ Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в 

трансграничен контекст
Ÿ Конвенция за биологичното разнообразие
Ÿ Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
Ÿ Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и 

природните местообитания
Ÿ Конвенция за достъпа до обществена информация, участието на 

обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до 
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правосъдие по въпроси на околната среда
В областта на регионално сътрудничество основните правни 

документи, насочени към предотвратяване на замърсяването на Черно 
море са Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и 
Конвенция за опазване на река Дунав и съпътстващите ги протоколи и 
споразумения. Пълният списък включва следните актове:

Ÿ Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване;
Ÿ Протокол за опазване на морската среда на Черно море от 

замърсяване от източници, разположени на сушата;
Ÿ Протокол за сътрудничество в борбата със замърсяването на 

морската среда в борбата със замърсяването на морската среда на 
Черно море с нефт и други вредни вещества при извънредни 
произшествия;

Ÿ Протокол за опазване на морската среда на Черно море от 
замърсяване чрез дъмпинг, както и допълнително подписания;

Ÿ Протокол за опазване на биологичното и ландшафтното 
разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море 
от замърсяване от 14.06.2002 г.;

Ÿ Протокол за опазване на морската среда на Черно море от 
източници и дейности, разположени на сушата (2009 г.), който ще 
замени Протокола за опазване на морската среда на Черно море от 
замърсяване от източници, разположени на сушата;

Ÿ Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на 
Черно море (1996 г.), допълнен през 2002 г. и заменен с нов 
Стратегически план за действие за опазване на околната среда и 
възстановяване на Черно море (2009 г.);

Ÿ Споразумение за привилегиите и имунитетите на Комисията за 
опазване на Черно море от замърсяване; 

Ÿ Конвенция за сътрудничество при опазване и устойчиво 
използване на река Дунав (Конвенция за опазване на река Дунав).

България е подписала и редица международни двустранни 
споразумения за сътрудничество, включително в областта на 
опазването на околната среда, с всички черноморски държави: Грузия, 
Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна.

Правото на Европейския съюз в различни области засяга по един или 
друг начин въпросите, свързани с морските отпадъци и опазването на 
морската среда. Правните актове, които третират управлението на 
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отпадъците, опазването на водите, на биологичното разнообразие и 
дейностите в областта на транспорта имат отношение към темата. 
Водещо значение има Рамковата директива за морска стратегия 
(РДМС), която определя условията и времевата рамка за постигане на 
добро състояние на околна среда в моретата, граничещи с държавите 
членки на Съюза. Постигането на добро състояние на морската околна 
среда до 2020 г. е свързано с определянето на 11 параметъра (т.нар 
дескриптори, които отразяват проблемите на морската среда), както 
за водите в изключителната икономическа зона на всяка страна, така и 
за регионалните морета като цяло.  Сред тези тематични групи под 
номер десет са включени морските отпадъци. През 2016 г. България ще 
приеме Програма от мерки за опазване на морската среда, която 
обхваща и морските отпадъци.

Национално законодателство включва конституцията на страната, 
действащите закони и подзаконови актове, както и общи и 
индивидуални административни актове. В българското 
законодателство като „отпадък“ се опредля всяко вещество или 
предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да 
се освободи, или е длъжен да се освободи.

Съществуващата правна уредба за управление на отпадъците се 
характеризира с комплексен характер, разнообразие и многопосочност 
на нормативните актове, което затруднява и адекватното им 
прилагане.  Институционална рамка по отношение на морските 
отпадъци включва пет министерства, Басейнова дирекция за 
управление на водите на Черноморски район, регионални инспекции по 
опазване на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 
(ИАРА), местните власти и частни субекти.

За оптимизиране на правната рамка и свързаните с нея проблеми 
могат да се направят следните основни препоръки:

В международен и регионален план:
Ÿ Да се поддържа и да се задълбочи нивото на международното 

сътрудничество по основните международни споразумения и 
предприемане на действия запривличането на всички черноморски 
държави към тях;

Ÿ Да се усъвършенства правната уредба по Конвенцията за опазване 
на Черно море от замърсяване, както и въвеждане и интегриране на 
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въпросите, свързани с твърдите отпадъци в морската среда, в 
протоколите към Конвенцията;

Ÿ Да се ратифицира от страна на Република България Протоколът за 
опазване на морската среда на Черно море от източници и дейности, 
разположени на сушата (2009 г.), като се предприемат мерки за 
ратифициране на протокола и от другите черноморски държави;

Ÿ Да се провежда редовен мониторинг и да се приведат в действие 
мерките, предвидени в Стратегическия план за действие за опазване на 
околната среда и възстановяване на Черно море (2009 г.) и за постигане 
на целите заложени в Плана;

Ÿ Да се предприемат действия за разработване, подписване и 
ратифициране на специализиран Стратегически план за действие за 
управление и борба с вредното влияние на твърдите отпадъци в 
морската среда и по крайбрежието в Черноморския регион. 

Във вътрешноправен план:
Ÿ Да се въведе в българското законодателство дефиниция на 

понятието „твърди отпадъци в морската среда“, като предложението 
е да се възприеме следната официална дефиниция, приета и придобила 
признание в международен план в рамките на Програмата за околната 
среда на ООН:

„Отпадъци в морската среда са всички устойчиви, произведени или 
допълнително обработени предмети, съставени от твърди 
материали, които са бракувани, изхвърлени или изоставени в морската 
и крайбрежната околна среда. Отпадъците в морската среда се 
състоят от предмети и материали , които са направени или 
използвани от хората и преднамерено изхвърлени в морето, или 
реките или по плажовете; и въведени косвено до морето чрез реки, 
канализации, бури или вятър; или са случайно загубени, включително 
предмети и материали изгубени в морето при лоши метеорологични 
условия.“ Най-подходящо е тази дефиниция да се въведе в текстовете 
на рамковия Закон за управление на отпадъците. Подобна дефиниция 
може и трябва да се усъвършенства с оглед на съгласуването на 
специфичната терминология, използвана в нашето право, включително 
в правото на Европейския съюз и международните споразумения;

Ÿ Да се проведе мониторинг на законодателството и стратегическа 
оценка на неговото въздействие в контекста на управлението на 
твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, като се 
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отстранят колизиите между нормативните актове в отделните 
отрасли;

Ÿ Да се въведат въпросите на управлението на твърдите отпадъци 
в морската среда и по крайбрежието, в нормативната база, като 
първоначално това се извърши в текстовете на основите секторни, 
нормативни актове – Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за 
управление на отпадъците, Закона за водите, Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 
Република България, Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за биологичното разнообразие;

Ÿ Да се включат проблемите свързани с управлението на твърдите 
отпадъци в морската среда и по крайбрежието в основните 
стратегически и програмни документи, включително в Националния 
план за управление на отпадъците за периода 2014–2020 г., при 
неговата актуализация;

Ÿ Да се въведе единна, но децентрализирана специализирана система 
за управление на твърдите отпадъци в морската среда и по 
крайбрежието, като се засили ролята на общините в процеса на 
вземане на решения и при осигуряване на необходимия финансов ресурс. 
При необходимост да се създаде специализирано държавно 
предприятие за поддържане на чистотата на морските води 
включително и от твърди отпадъци;

Ÿ Да се въведе и да се прилага принципът на интегрирано управление 
на крайбрежната зона и усъвършенстване на съществуващото 
законодателство, включително изменение на ЗУЧК и превръщането му 
рамков закон за черноморското крайбрежие;

Ÿ Да се създадат и приложат финансови механизми в изпълнение на 
принципа „замърсителят плаща“ и принципа на предпазливостта, като 
се осигуряват целеви средства за управлението на твърдите 
отпадъци в морската среда и по крайбрежието. В рамките на такива 
финансови механизми могат да се предлагат например използването на 
отчисленията от концесии и наеми на плажове или предоставяне на 
подкрепа и облекчения за концесионерите и наемателите за 
поддържане на плажа и прилежащата морска среда, в контекста на 
задължителните действия на морския плаж. Друга възможност е 
използването на част от продуктовите такси и отчисленията, 
заплащани във връзка с масово разпространените отпадъци не на 
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последно място следва да се помисли за корекции и при използването на 
отчисления от такса за битови отпадъци;

Ÿ Да се създадат буферни зони и пълна забрана за извършване на 
дейности с отпадъци по крайбрежието освен с оглед тяхното 
събиране и транспортиране и в изпълнение на международните 
споразумения;

Ÿ Да се въведат строги санкции при замърсяването на морската вода 
и крайбрежието с твърди отпадъци, а съществуващите санкции за 
изхвърляне на отпадъци да се завишат. Подобен подход следва да се 
приложи както по отношение на административнонаказателната, 
така и по отношение на наказателната отговорност в светлината на 
Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 г. относно защитата наоколната среда чрез наказателно 
право (текст от значение за ЕИП).

Политики
Политиките по отношение на твърдите отпадъци в морската среда и 
по крайбрежието са свързани с по-задълбочено 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 е намерил своето адекватно място не само в 
законодателството, 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 
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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 в националната правна уредба за 
отпадъците, най-вече в Закона за управление на отпадъците и 
програмата от мерки за управление на отпадъците.

Черно море в контекста на европейската екологична политика
Европа е континент, чието развитие и бъдеще зависи силно от 
морето. Европейските морета покриват територия от 11,2 млн. кв. 
км, площ по-голяма от сухоземната ù територия. От 28 страни членки 
на ЕС 23 имат излаз на море. Европейската комисия се стреми да бъде 
лидер в опазването на моретата, като работи в тясно 
сътрудничество със страните членки, регионалните морски конвенции 
и заинтересованите лица за разработване на съгласувани инициативи 
за справяне с влошаването на състоянието на околната среда. Основен 
европейски документ в тази област е Рамковата директива за морска 
стратегия на ЕС (РДМС).

Директивата е публикувана в Официален вестник на 25 юни 2008 г. 
под 2008/56/EC . Тя влезе в сила на 15 юли 2008 г. РДМС е първият 
всеобхватен правен инструмент на ЕС, насочен специално към 
опазването на морската среда, който предвижда регионален подход в 
прилагането на разпоредбите си. Директивата установява рамка, в 
границите на която държавите членки предприемат необходимите 
мерки, за да се постигне и поддържа добро състояние на морската 
околната среда най-късно до 2020 г. (Член 1). За постигането на тази цел 
страните членки работят отдавна, като трябва да спазват някои 
междинни срокове и през през следващите години. В Директивата са 
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очертани основните проблеми на морската среда, наречени 
дескриптори. Сред тях са и морските отпадъци.

Последиците за околната среда от наличието на отпадъци в 
морета и океани се забелязват най-ясно при морската фауна, но те 
представляват също така допълнителен стрес за вече уязвими морски 
екосистеми и могат да се отразят на човешкото здраве. Отпадъците 
в морето са пречка за туризма, а отстраняването им от 
крайбрежието струва по няколко милиона евро годишно на 
крайбрежните области в Европа.

С Рамковата директива за морска стратегия от държавите членки 
се изисква до 2020 г. да постигнат „добро състояние на морската околна 
среда“. Първата стъпка за постигането на тази цел е подготовката на 
първоначална оценка (член 8), в която са посочени основните заплахи за 
европейските морета. Освен това страните членки трябва въз основа 
на определенията си за „добро екологично състояние“ (член 9) да 
формулират конкретни критерии, по които да могат да бъдат 
оценявани данните от наблюдението. И накрая страните членки 
трябва да определят национални цели в областта на околната среда 
(член 10), показващи равнището на техните амбиции. Отпадъците в 
моретата са един от 11-те качествени дескриптори, които страните 
членки трябва да имат предвид при формулирането на определение за 
„добро екологично състояние“. Цялата работа трябва да бъде 
извършена съвместно от държавите от ЕС, които имат излаз на море 
– североизточната част на Атлантическия океан, Балтийско море, 
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Средиземно море и Черно море.
В миналото усилията за намаляване на твърдите отпадъци в 

морето бяха възпрепятствани от липсата на достоверна информация 
за точните мащаби и характер на проблема. Сега по въпроса се знае 
повече, така че проблемът с информацията поне частично е решен. 
Страните членки на ЕС като част от изпълнението на РДМС 
представиха първоначална оценка на състоянието на своите морски 
води, определенията си за „добро екологично състояние“ и целите, 
които са си поставили, за да го постигнат.

По отношение на дескриптор 10 за морските отпадъци има още 
твърде много работа. Провеждат се изследвания и пилотни проекти, 
които отчитат състоянието на морската околна среда на базата на 
единна методология, разработена от Европейската агенция по околна 
среда в Копенхаген. Пилотно проучване за отпадъците в Черно море на 
базата на тази методология беше извършено в акваторията на 
България, Румъния и Турция в рамките на проекта МИСИС, финансиран 
по 7 Рамкова програма на ЕС. Важна експертна работа по проблема с 
твърдите отпадъци извършиха учени от Института по океанология 
към БАН, а официалната публикация по изследването става част от 
документите, на базата на които се вземат решения за проблема на 
национално и регионално ниво. Изследваните с дънен трал точки от 
шелфа със сходни характеристики в трите държави показват 
наличието на много различни, включително голямогабаритни отпадъци 
и различни пластмасови отпадъци – рибарски мрежи и оборудване, 
пластмасови отпадъци с най-различни размери, метални части от 
оборудване, предмети от бита и много други. Прилагането на 
предвижданите от ЕК мерки във връзка с решителното намаляване на 
обема на използваните тънки найлонови торбички и мерките на 
„кръговата икономика“ за минимизиране и рециклиране на отпадъците 
и особено на пластмасите става ясно в светлината на отчетените 
проблеми с отпадъците в морската среда.

Директивата постановява, че визираната в нея Програма от мерки 
трябва да включва мерки за пространствена защита, допринасящи за 
създаването на последователни и представителни мрежи от морски 
защитени територии. Те трябва да се определят във връзка със 
съществуващото законодателство и споразумения (Директиви за 
птиците и местообитанията, международни споразумения и др.) 
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Определянето на териториите е задача на държавите членки, но ЕК 
регулира прилагането на процеса. Регионалните консултативни 
съвети по рибарство също планират работа със заинтересованите 
страни по изготвянето на планове за управлението на тези 
територии. Тук важна роля ще играят регионалните мрежи. 

Директивата съдържа някои твърде широки постановки, които 
може да застрашат постигането на крайната цел. Например 
държавите членки не са задължени да предприемат действия за 
постигане на добро състояние на околната среда, ако разходите за 
това са „непропорционално големи“ (Член 14, т. 4). Ангажирането на 
заинтересованите страни, което бе много важно във фазата на 
разработването на политиката по Директивата, ще бъде още по-
важно в процеса на прилагането ù, за да се придържат държавите-
членки към най-прогресивната интерпретация, а не да се изопачава 
смисълът ù като се прибягва до „предпазните“ клаузи в правния текст.  

Регионалните НПО също имат значително по-големи отговорности и 
задължения да информират членовете си и обществеността, както и 
възможност да работят с регионалните структури по формирането 
на политиката във връзка с Директивата. Те имат уникалната 
възможност да реализират експертния си опит и да разпространяват 
знания и умения сред общността от НПО, както и да предоставят 
информация за решенията на регионални форуми на национално ниво.

Въпросът с морските отпадъци е актуален за големия водосборен 
басейн на Черно море, а крайбрежните райони на шестте държави с 
излаз на самото море показват колко сериозно стои въпросът с 
отпадъците и тяхното управление. Оценката на натиска и 
въздействието на морските отпадъци в българската акватория на 
Черно море е резултат от единични изследвания за периода 2006–2011г. 

Политики в България
В рамките на проекта бяха изготвени предложения за промени в  
базисния Закон за управление на отпадъците 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 
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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 да отпадъците, 
водите, рибарството и аквакултурите, туризма, вътрешните водни 
пътища и пристанищата и др.  

Въпросите, свързани с морските отпадъци, засягат цялата 
водосборна площ на Черно море, в това число прилежащите водосборни 
речни басейни, включително река Дунав, вливащи се в морето, 
крайбрежните територии, граничещи с тези морски зони и цялата земя 
отводнявана от реките във водосборния басейн.

Тези проблеми пряко засягат Република България, най-малкото като 
курортна дестинация, свързана с морския туризъм и 
таласотерапията.

В международен план Република България е страна по редица 
интернационални споразумения и активно участва в международното 
сътрудничество, свързано с тези отпадъци.

Отпадъците в морската среда и по крайбрежието безспорно са в 
приоритентото поле и на европейските институции, поради което 
управлението на този тип отпадъци следва да е съобразено с 
приетата от Съюза обща политика в областта на околната среда и в 
частност за управление на отпадъците.

Тази политика се базира на няколко основни принципа между които 
принципът на предпазливост, за предприемане на превантивни мерки, 
принципите, че вредите върху околната среда следва приоритетно да 
се отстраняват при техния източник, и че замърсителят следва да 
плаща.

В правото и политиките на ЕС тези основни принципи са валидни в 
пълна степен по отношение на управлението на твърдите отпадъци в 
морската среда и по крайбрежието, поради което принципите са 
заложени в националното законодателство и наличните регионални 
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споразумения.
Следва да се приложат и принципите на Интегрираното управление 

на крайбрежната зона (ИУКЗ), което е свързано с динамичен, 
интердисциплинарен и повтарящ се процес за стимулиране на 
природосъобразното управление на крайбрежните зони, както и 
принципите на Интегрираното управление на речните басейни (ИУРБ), 
които предполагат холистичен подход, разглеждащ като допълнение 
към качеството на реките, езерата, междинните води, крайбрежните 
води и подпочвените води, въздействието върху басейна, което може 
да доведе до влошаване или да породи риск за водата и нейната 
екология, както и съвместно планиране и вземане на решение в 
сътрудничество с всички заинтересовани страни, свързани с 
управлението на дейностите в речните басейни страни.

В тази насока Европейският съюз е приел редица актове, между 
които следва да се отбележат две основни директиви а именно, 
използването на Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на политиката за морска среда 
(Рамкова директива за морска стратегия) и Директива 2000/60/ЕО за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите (Рамкова директива за водите).

При прилагането на принципите на интегрираното управление на 
крайбрежната зона е важно да се отбележи, че за да се доразвият 
принципите, заложени в Препоръка (2002/413/EC)на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно интегрираното 
управление на крайбрежните зони в Европа, е в ход приемането по 
предложение на Европейската комисия на специализирана директива в 
тази насока - Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на рамка за морско пространствено планиране и 
интегрирано крайбрежно управление, която след нейното приемане ще 
се надгради над Директива 2008/56/ЕО.

Междувременно вече е приета Директива 2014/89/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка 
за морско пространствено планиране.

По отношение на разглежданата тематика може да бъде извършено 
следното:

Ÿ Да се въведе в българското законодателство легална дефиниция на 
понятията „твърди отпадъци в морските пространства“, и „твърди 
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отпадъци по Черноморското крайбрежие“. Най-подходящо е тези 
дефиниции да се въведат в текстовете на рамковия Закон за 
управление на отпадъците (ЗУО). Разбира се, подобни дефиниции може и 
трябва да се усъвършенстват с оглед на съгласуването на 
специфичната терминология използвана в нашето право, включително 
в правото на Европейския съюз и международните споразумения. В тази 
връзка може да се възприемат следните легални дефиниции, като в 
Допълнителните разпоредби на ЗУО в § 1 да се създадат два нови 
параграфа: нов пар.17а със следното съдържание: „Твърди отпадъци в 
морските пространства са всички устойчиви, произведени или 
съставени от твърди материали отпадъци, които са изхвърлени, 
изоставени или попаднали по друг нерегламентиран начин в морските 
пространства, като тези отпадъци могат да са изцяло или частично 
потопени в тези пространства.“; и нов пар.17б със следното 
съдържание:  „Твърди отпадъци по Черноморското крайбрежие“ са 
всички устойчиви, произведени или съставени от твърди материали 
отпадъци, които са изхвърлени, изоставени или попаднали по друг 
нерегламентиран начин върху територията или в акваторията на 
Черноморското крайбрежие.“;

Ÿ Да се създадат буферни зони и пълна забрана за извършване на 
дейности с отпадъци по крайбрежието освен с оглед тяхното 
събиране и транспортиране и в изпълнение на международните 
споразумения;

Ÿ Да се въведат строги санкции при замърсяването на морската вода 
и крайбрежието с твърди отпадъци, а съществуващите санкции за 
изхвърляне на отпадъци да се завишат. Подобен подход следва да се 
приложи, както по отношение на административно – наказателната, 
така и по отношение на наказателната отговорност в светлината на 
Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно 
право (текст от значение за ЕИП);

Ÿ Да се създадат и приложат финансови механизми в изпълнение на 
принципа „замърсителя плаща“ и предохранителния принцип, като се 
осигуряват целеви средства за управлението на твърдите отпадъци в 
морската среда и по крайбрежието. В рамките на такива финансови 
механизми могат да се предлагат например използването на 
отчисленията от концесии и наеми на плажове или предоставяне на 
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подкрепа и облекчения за концесионерите и на наемателите относно 
поддържането на плажа и прилежащата морска среда, в контекста на 
задължителните действия на морския плаж. Друга възможност е 
използването на част от продуктовите такси и отчисленията, 
заплащани във връзка с масово разпространените отпадъци. Не на 
последно място следва да се помисли за корекции и при използването на 
отчисления от такса за битови отпадъци;

Ÿ Да се положат координирани усилия за повишаване на 
осведомеността на обществеността и бизнес сектора за 
последствията върху морската околна среда, причинени от морските 
отпадъци, както и за необходимостта от тяхното рециклиране.

Рамковата директива за морска стратегия е транспонирана в 
българското екологично законодателство чрез Закона за водите и 
Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета по 
Постановление №273/23.11.2010 г. С Наредбата се урежда постигането 
и поддържането на добро състояние на околната среда в морските 
води, като за целта се разработва и изпълнява Морска стратегия с 
Програми от мерки. Наредбата въвежда качествени показатели 
(дескриптори) за определяне на добро състояние на околната среда в 
морските води, които са 11 на брой и един от тях – №10 – гласи: 
„Качествено и количествено отпадъците в морските води не нанасят 
вреда на крайбрежната и морската среда“. За оценка на степента, в 
която е постигнато добро състояние на околната среда в морските 
води, се използват критерии и методологически стандарти, 
установени с Решение на Комисията 2010/477/ЕС.

Понастоящем в Комитета по чл. 25 на Рамковата директива за 
морска стратегия се разглеждат и дискутират Директива за 
изменението на РДМС и изменение на Решение 2010/477/ЕС относно 
критериите и методологичните стандарти за добро екологично 
състояние на околната среда в морските води. Дискутираното ново 
законодателство засяга всички дескриптори, включително морските 
отпадъци. Полагат се усилия за доразработването и попълването на 
знанията, свързани с прилагане на РДМС в България, за да се попълнят 
пропуските и необходимата информация и методики, свързани с 
оценката на морската околна среда. 

През 2016 година ще бъде разработена и утвърдена от Министерски 
съвет първата Морска стратегия на България. В изпълнение на тази 
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задача е разработен проект на Програма от мерки за постигане или 
поддържане на доброто състояние на околната среда в морските води 
до 2020 г.

В проекта на Програми от мерки са включени следните мерки:
Ÿ мярка №21 Внедряване на „морските отпадъци“ в съществуващото 

законодателство;
Ÿ мярка №3 Разработване на Регионален план за действие за Черно 

море по отношение на морските отпадъци (обща методология за 
количествена оценка на морски отпадъци, идентифициране на 
източниците, наказателни мерки и др.);

Ÿ мярка №4 Подобряване на управлението на отпадъците, 
генерирани от кораби;

Ÿ мярка №5 Координирано организиране и подкрепа на провеждането 
на годишни кампании за повишаване на осведомеността на бизнеса 
сектора (търговци, плажни концесионери, потребители на плажни 
услуги, рибари и т.н.) и обществеността (туристи, студенти, деца и 
т.н.), по отношение на последствията върху морската околна среда, 
причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от 
тяхното рециклиране.

Предстои по-нататъшно усъвършенстване на националната правна 
рамка по отношение на морските отпадъци и разработването на 
национални мерки за контрол и предотвратяване на замърсяването на 
морската среда с отпадъци. Същевременно те ще бъдат съобразени с 
предстоящото изменение на европейското законодателство, в т.ч. на 
РДМС, на критериите и индикаторите за оценка достигане на 
екологичните цели по дескриптор „Морски отпадъци“, при попълване на 
пропуските в информацията и знанията по различни проекти и 
програми.

След предстоящите изменения на Европейското законодателство и 
в светлината на един цялостен и интегриран преглед на приложимата 
нормативна уредба, в т.ч. не само в областта на отпадъците, но в 
областите риболов, туризъм, корабоплаване, местно управление и др., 
предстои промяна в нормативната уредба на страната и въвеждането 
на проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по 
крайбрежието.
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Добри практики
Всички заинтересувани страни от състоянието на Черно море и 
крайбрежието биха проявили интерес към практически насочените 
възможности и мерки за подпомагане напредъка към намаляване на 
отпадъците в морската среда. Независимо дали това са власти, 
бизнеси или представители на обществеността, те могат да 
помогнат за реализирането на широк кръг от възможности. Прието е 
някои от утвърдените и изпитани мерки да се наричат добри или най-
добри екологични практики, т.е. такива, които свеждат до минимум 
въздействието върху околната среда. 

Добрите практики се различават по вид, подход към решаване на 
проблема и сектора в обществото или групата на участници. 
Практиките могат да бъдат свързани с правни и регулаторни мерки на 
всички нива, от местно до световно, с управленски подходи и 
технологични иновации, с икономически механизми, с кампании за 
обществена ангажираност и промяна в потребителското поведение на 
хората и др.

Сложността на проблема изисква комплексни и съчетани мерки и 
структурни промени за постигането на цели, които най-често 
изискват съчетаването на няколко различни подхода. Те могат да 
бъдат обобщени по следния начин, като се вземат предвид 
особеностите на Черно море и региона и преобладаващото съдържание 
на пластмаса в отпадъците.

– Предотвратяване на производството на отпадъци: включва 
насърчаване на по-добро потребителско поведение и програми за 
рециклиране, намаляване на най-използваните пластмасови артикули за 
еднократна употреба, изследване на нови, иновативни и бързо 
разграждащи се материали.

– Намаляване на отпадъците в морските води при източника: 
включва, наред с други дейности и подобрения в системите за събиране 
на битови отпадъци и в схеми за управление на отпадъците (особено 
за градски и крайбрежни райони). 

– Изграждане на мащабна, хармонизирана система за мониторинг и 
наблюдение, с единна методология за наличието и управлението в 
целия басейн, която ще помогне да бъдат разбрани по-добре връзките 
между натиска от човешки дейности и въздействието им върху 
морските екосистеми, да бъдат идентифицирани зони на натрупване 
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на отпадъци (горещи точки) и в крайна сметка да подпомогне 
политиците в определянето на цели и мерки за намаляване на 
отпадъците.

– Провеждане на разяснителни кампании за обществена 
информираност и ангажираност, която може да се увеличи чрез 
прилагането на координирани, транснационални образование и 
кампании за околната среда в страните от региона. 

Един удобен подход за описание и категоризиране на практиките е 
ориентирането им към определени икономически сектори и дейности, 
свързани с морето и крайбрежието (транспорт, риболов и 
аквакултури, пристанища, крайбрежен и морски туризъм и отдих, 
крайбрежни населени места, строителни обекти, пречиствателни 
станции и др.), с източника им (наземен или морски) и с обобщените 
категории морски отпадъци (пластмаса, други твърди отпадъци, 
медицински и санитарни отпадъци, канализационни отпадъци, 
рибарски мрежи и касетки, отпадъци от риболов и др.). 

Инструментите за прилагането на практиките могат да се 
определят като пазарно ориентирани или икономически, 
административни подходи, доброволни подходи, законодателни 
промени и други мерки.

Известно е, че процесите на планиране на развитието и планиране 
на околната среда трябва да бъдат интегрирани до максимална 
степен. Използването на икономически инструменти, които да 
подпомагат устойчивото развитие трябва да бъде насърчавано, освен 
с всичко друго и чрез прилагането на икономическите инициативи за 
въвеждане на безвредни за околната среда технологии, дейности и 
практики, преустановяването на субсидии, които стимулират 
използването на вредни за околната среда технологии, дейности и 
практики и въвеждане на глоби за тези, които ги използват.
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Инструменти за намаляване на морските отпадъци

  

КАТЕГОРИИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ 

  

Наземни източници

 

Източници от дейности в 
морето 

ИНСТРУМЕНТИ П*

 

Т

 

С

 

К

 

П

 

Т

 

К

 

М

 

Р

 

ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ 
ИНСТРУМЕНТИ                   

Такса върху пластмасовите 
торбички 

                  

Такси за събиране и преработка на 
отпадъци 

                  

Депозит за амбалаж за напитки 
(стъкло, пластмаса и алуминий) 

                  

Пристанищна такса за приемане на 
отпадъци (единна такса)         

          

Стимули за рибари за регистриране 
и събиране на отпадъци в морето         

          

Изкупуване на 
повредено/изоставено рибарско 
оборудване               

    

Туристически такси, предназначени 
за почистване на плажове 

                  

Глоби за замърсяване 

                  

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ                   
Забрана за тютюнопушене на 
плажовете   

                

Дневници за корабни отпадъци         

          

ДОБРОВОЛНИ ПОДХОДИ                   

Повишаване на осведомеността 
                  

Кодекси за поведение 
                  

Акции за почистване на плажове 
                  

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ                   
Включване на плажове, реки и канали 
в системите за събиране на 
отпадъци                    

Мониторинг                   
Определяне на специални зони (по 
MARPOL)                   

ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ                   
Осигуряване на подходящи съдове за 
отпадъци и др. 

                  
Биоразградими пластмаси 

                  Схеми за рециклиране на пластмаси 
(цели, стандарти) 

                  Подобряване на инфраструктурата 
за отпадъчни води       

            Облекчаване на процедурите за

 предаване на отпадъци в 
пристанищата         

          Маркиране на плаващи мрежи               

    
 *Легенда: П – Пластмаси, Т – Други твърди отпадъци, С – Санитарни или медицински отпадъци, К – Канализация, 
М – Мрежи и касетки, Р – Отпадъци от риболовна дейност
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Критерии за оценка на инструменти за намаляване на отпадъците
Всеки от инструментите с потенциал за намаляване на морските 
отпадъци има своите силни и слаби страни. При разглеждане на 
тяхната приложимост в национален или местен контекст може да се 
ползва набор от критерии, съобразени с ограниченията на средата, 
целите, които стоят пред обществото и администрацията. 

1. Постигат ли се важни екологични цели? – например заложени в 
националното законодателство или в международни ангажименти

2. Има ли потенциал за значими екологични ползи?
3. Генерират ли се приходи при прилагане на инструмента?
4. Справедливо ли е разпределение на разходите? – действителните 

замърсители ли понасят тежестта от въведения инструмент
5. Избягват ли се нежелани социални въздействия? – какви са 

ефектите върху доходите на уязвими социални групи
6. Съгласува ли се с други икономически цели? – например 

конкурентоспособност, бюджетен дефицит, инфлационни цели и др.
7. Има ли потенциал за разходна ефективност? – как поставените 

цели да бъдат постигнати с възможно най-ниски разходи
8. Инструментът води ли до ефективно ценообразуване? – 

пазарните цени отразяват ли разходите за обществото, свързани с 
намаляване на замърсяването

9. Разбираем и убедителен ли е инструментът за обществото?
10. Инструментът реалистичен ли е като замисъл, начин на 

въвеждане и приложение? – налице ли е необходимият 
институционален капацитет за неговото въвеждане, има ли 
политическа воля за прилагането му

За всеки от разглежданите критерии може да се присъди експертна 
оценка по следната скала:

5 точки – Инструментът удовлетворява критерия. 
4 точки – Инструментът е добър, но има известни недостатъци.
3 точки – Неутрална оценка.
2 точки – Този инструмент има някои недостатъци. 
1 точка – Налице се съществени проблеми. Не удовлетворява 

критерия.
Инструментите събрали максимална обща оценка отговарят в най-

висока степен на потребностите на обществото в конкретния случай 
и предлагат реалистичен подход за намаляване на морските отпадъци.
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Проблеми, решения, целева публика и устойчивост на добрата практика
Пример за добра практика, въведена в България, с положително 
въздействие за намаляване на морските отпадъци е таксата върху 
пластмасовите торбички.

Същност на политиката и добрата практика: Въвеждане на такса 
върху пластмасовите торбички и намаляване на тяхното използване.

Вид на инструмента: пазарно ориентиран/икономически инструмент
и доброволен подход, свързан с лична потребителска практика.

Вид свързана дейност: управление на отпадъците, производство и
употреба на пластмасови торбички, търговия, крайбрежен туризъм.

Проблем: нуждата от постепенното и поетапно намаляване на
използваните пластмасови торбички, които замърсяват трайно
крайбрежието и попадат лесно в морската среда. Те не се разграждат 
лесно, замърсяват брега, водния стълб, морското дъно и повърхността
на морето, биват поглъщани от морските обитатели и нанасят вреди
на морското биоразнообразие, човешкото здраве и естетическия и
рекреативен потенциал на морето. Източник на проблема са наземни
дейности с изключително широк спектър.

Целева публика: политици, бизнеси, търговци, цялата широка
общественост в качеството на потребители.

Устойчивост на добрата практика: Въвеждането на добрата
практика е започнало с хармонизирането на българското
законодателство с Рамковата директива за отпадъците на ЕС и
съответните изменение в Закона за управление на отпадъците.
Таксите върху пластмасовите торбички вече са въведени и биват
увеличавани прогресивно през определени интервали от време.
Едновременно с това периодично се провеждат кампании за ангажиране
и информиране на обществеността за последиците за околната среда
и човешкото здраве от пластмасовите торбички. Никак не е лесно
обаче да се осигури пряко участие на потребителите и промяна в
потребителските им навици. За да се промени ефективно поведението
на потребителите, е необходимо не само да се повиши тяхната
осведоменост, но и най-вече да се осигурят лесни за ползване продукти
и системи, които да улеснят потребителите и да им дадат
възможност да направят правилен избор както при закупуването на
продукти, така и при използването им и изхвърлянето на отпадъци.
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Какво представлява гражданската наука
В цял свят придобива популярност една форма на гражданска 
активност в полза на науката и обществото наречена „сивил сайънс“ 
или гражданска наука. Много хора са готви да отделят от времето и 
средствата си и да подпомагат с доброволни усилия събирането на 
информация и данни за най-различни явления и процеси, когато за целта 
не е нужно специално оборудване и техника или пък специализирано 
обучение и познания. Отчитане на различни параметри на околната 
среда е сред най-разпространените форми на гражданска наука. С 
подходящи инструкции и минимални усилия ангажираните членове на 
местните общности могат да вземат проби от води и почви, да 
фотографират или описват местни видове, да маркират незаконни 
сметища или както е в случая с конкретния проект да преброяват и 
отчитат по вид различните видове твърди отпадъци по плажовете 
на страни членки на Европейския съюз. За целта е нужно да се свали от 
сайта на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в Копенхаген или 
от ПлейСтор за Андроид мобилното приложение за смартфони Marine 
LitterWatch с характерна картинка – пластмасова бутилка в морска вода. 
Името на приложението, изписано във всяка търсачка, предлага 
различни възможности и информация за използването му. 

На сайта на ЕАОС са представени както списъци с кодирани и 
разделени по видове морски отпадъци, а също и преглед на събраните 
информации и данни от различни точки на европейското крайбрежие. 
След свалянето на приложението е нужно да се създаде или да се 
използва съществуваш профил в социалните мрежи Фейсбук, Гугъл плюс 
или Туитър, а след това се маркира дали лицето участва индивидуално 
или от името на някаква общност или организация. Следва маркиране на 
плажа, за който ще се събират данни, с начална и крайна точка на 
маршрута направо върху картата на европейското крайбрежие. 
Маркирането става с отбелязване на точките върху картата. Отваря 
се меню с означения и малки снимки до тях на различните видове 
отпадъци. Сайтът е на английски език, но снимките могат успешно да 
помогнат на тези, които не се чувстват съвсем сигурни в лексиката. 
Бройките се отчитат с маркиране и придвижване на числата с функции 
„плюс“ и „минус“. След обобщаване на бройките данните се изпращат с 
функция „Подаване“ в базата данни на ЕАОС. Събирането на данни за 
отпадъците по европейските плажове е добър пример за това как 
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много хора могат да подпомогнат научния процес на изследване на 
видовете и разпространението на отпадъците. 

Всички потребители на приложението използват една и съща 
методология, с други думи те отчитат по един и същ начин видовете 
според материала и разпределението на отпадъците по размери, 
което прави резултатите от събраните данни сравними и съизмерими 
с тези, получени в други части на континента. Същата методология 
използват и учените от морските институти, а съвместните усилия 
на научната общност и гражданите допринасят за попълването на 
информацията за отпадъците. Тя не е достатъчно и събирането е ù 
започнало сравнително неотдавна. За да бъде проследено състоянието 
на плажовете и да има достатъчно информация, на базата на която да 
се набележат ефективни мерки за решаване на проблема, са необходими 
много ресурси, които специализираните научни звена не могат да 
отделят. Гражданското общество успешно ги подпомага, а 
едновременно с това разпространява знания и подпомага промяната на 
обществените нагласи по отношение на опазване на околната среда.

Използването на приложението не e сложно и със сигурност ще 
представлява интерес за младежката аудитория. За младежите и 
екологичните НПО е особено важен и образователният елемент, 
насочен към индивидуалното поведение и навици на участниците, 
както и гражданската ангажираност с решаването на проблема. 
Ангажирането на обществеността в предотвратяването на 
замърсяването и мониторинга за морските отпадъци е едно от най-
важните дългосрочни въздействия, предвиждани от проекта.

Несъмнено подобрените източници на данни и информация са от 
ключово значение за РДМС и за интегрираната рамка за управление по 
морските въпроси. Наличието и лесният достъп до голям обхват от 
данни за природната и човешка дейност в океаните и моретата е в 
основата на вземането на стратегически решения за морската 
стратегия и морската политика. Като се има предвид голямото 
количество данни, които се събират и съхраняват в цяла Европа за 
различни цели, установяването на подходяща инфраструктура за 
морските данни и информация е от изключително значение. Тези данни 
трябва да се събират в подробна и съвместима система и да бъдат 
достъпни като средство за по-добро управление, разширяване на 
услугите с добавена стойност и устойчиво развитие на морската 
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среда. Това е значително начинание с много измерения и трябва да се 
развива съгласно ясен и целенасочен план в продължение на години. 

Поради спецификата на морската среда и скъпоструващите 
изследвания, обуславящи липсата на информация и системни 
проучвания в много области, съдействието на обществеността и 
бизнеса често е от ключово значение. Автоматични уреди за 
наблюдение на морската среда все по често биват монтирани на 
търговски кораби, за да отчитат данни по време на прехода им. 
Мобилните приложения за цели на изследователската наука и 
мониторинга на околната среда обхващат все по широки сфери и 
области. Редица научни проекти и програми са ангажирани с 
целенасоченото им разработване и усъвършенстване. Подобряването 
и оптимизацията на дейностите по събирането на данни и 
информация и взаимодействието на европейско ниво са важни за това 
Европа да посрещне предизвикателствата и заплахите, свързани със 
замърсяването на морската среда и устойчивото управление на 
морските ресурси.
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Код Описание 
G3 Торбички за пазаруване 
G4 Малки торбички 
G7 Пластмасови бутилки до 0,5 л 
G8 Пластмасови бутилки над 0,5 л 
G10 Кутии за храна 
G21 Пластмасови капачки 
G27 Фасове 
G30 Опаковки от чипс/сладки 
G31 Клечки за близалки 
G34 Пластмасови прибори 
G35 Сламки и бъркалки 
G50 Въжета и рибарски корди 
G52 Мрежи и парчета от тях 
G76 Пластмасови/полистиренови парчета, 2.5-50 см 
G82 Полистиренови парчета, 2.5-50 см 
G95 Клечки за уши 
G124 Други пластмасови отпадъци 
G145 Текстилни отпадъци 
G208 Стъклени/керамични отпадъци 

 

Най-разпространени отпадъци по българското крайбрежие
с кодове за Marine Litter Watch
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Приложения
Основи на международното сътрудничество
В приложението към ръководството са представени накратко някои 
основни документи, свързани с международната и националната правна 
рамка, уреждаща управлението на отпадъците в морската среда и по 
крайбрежието с акцент върху управлението на твърдите отпадъци с 
битов и индустриален характер, които съставляват основното 
антропогенно замърсяване. 

Опитите за решаването на проблема започват с регулиране на 
международното корабоплаване и се развиват в посока на 
регионалното сътрудничество за опазване на морската среда и 
крайбрежието.

Проблемите на замърсяването на морската среда се разглеждат още 
в първите международни споразумения, приети егидата на под 
Организацията на обединените нации (ООН). Такива основополагащи 
споразумения са например серията от конвенции за морските 
пространства – Конвенцията за континенталния шелф, Конвенцията 
за териториалното море и прилежащата зона и Конвенцията за 
откритото море.

Международното морско право засяга отделни аспекти на 
отпадъците в морската среда, които са предмет на международни 
споразумения. Въпреки че тези споразумения засягат проблема с оглед 
на международното морско право и международното корабоплаване, те 
очертават основата на международната рамка и залагат основните 
тенденции при управлението на отпадъците в морската среда. По 
този начин се създава основата за последвалото регионално 
сътрудничество и развитието на националните правни системи, 
свързани с този тип отпадъци.

На един следващ етап, отново в рамките на ООН и по-специално на 
нейните специализирани програми и организации, се задълбочава 
правното сътрудничество в областта на замърсяването на морската 
среда. България подписва и приема Конвенцията за Mеждународната 
морска организация (ИМО). Международната морска организация става 
основният двигател за бъдещото сътрудничество между държавите в 
областта на международното морско право и в частност за 
опазването на морската среда.

Благодарение на активността на тази международна организация са 
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подписани основополагащи актове в областта като Конвенцията за 
предотвратяване на замърсяването на морската среда от дъмпинг на 
отпадъци и други материали от 1972 г. и Протокола към нея от 1996 г, 
както и Международната конвенция за предотвратяване на 
замърсяването от кораби, 1973 g., изменена с протокол от 1978 г. 
(MARPOL 73/78) с Протокола от 1997 г.

Лондонска конвенция от 1972 г. и Протокол към нея от 1996 г.
Разработване
Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда 
от дъмпинг на отпадъци и други материали от 1972 г. и Протокола към 
нея от 1996 г. (Лондонска конвенция) е свикана през ноември 1972 г. в 
отговор на призива на Конференцията на ООН по проблемите на 
околната среда в Стокхолм през юни 1972 г. Тя влиза в сила през 1975 г. и 
функционира чрез консултативни срещи в централата на 
Международната морска организация (ИМО) в Лондон. Прилагането на 
Конвенцията обхваща Световния океан и е част от глобалните мерки 
на Организацията на обединените нации и Европейския съюз за 
упражняване на контрол и опазване на морската среда от замърсяване.

Конвенцията забранява дъмпинга на определени типове опасни 
вещества, а за дъмпинга на други отпадъци и материали се изискват 
предварително издадени разрешения. Като „дъмпинг“ се квалифицира 
всяко преднамерено изхвърляне в морето на отпадъци или други 
материали от кораби, самолети, платформи или други изкуствени 
съоръжения. 

Основната цел на Лондонската конвенция е да се предотврати 
безразборното изхвърляне в морето на отпадъци, които могат да 
създадат опасност за човешкото здраве, да навредят на живите 
ресурси и живота в морето и да попречат на други правомерни начини 
за използване на морето. Конвенцията от 1972 г. установява обхвата 
си над „всички морски води, различни от вътрешните води“ на 
държавите страни по нея и забранява изхвърлянето на определени 
опасни материали. Освен това тя изисква предварително специално 
разрешение за изхвърлянето на редица други идентифицирани 
материали и предварителното общо разрешително за други отпадъци 
или вещества.
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Структура и съдържание
Конвенцията се състои от 22 члена и три анекса, които следват 
подхода за използването на „сиви“ и „черни“ списъци на отпадъци, 
изхвърляни в океана. С документа се забранява преднамереното 
изхвърляне на определени типове много опасни вещества от т. нар. 
„черен списък“, а за преднамерено изхвърляне на някои вещества, 
заложени в друг списък, се изисква предварително разрешение от 
компетентна държавна институция, което се издава при специални 
условия и след точен анализ. 

Анекс I (черен списък) включва материали, които не трябва да се 
изхвърлят в морската среда, макар при определени условия и наличието 
само на „остатъчни замърсители“ и бързо разграждащи се до безопасни 
съставки вещества да са възможни изключения. Анекс II (сив списък) 
включва материали, към изхвърлянето на които трябва да се подхожда 
с „особена грижа“. В Анекс III са включени общите технически фактори, 
които трябва да се имат предвид при установяването на критериите 
за издаване на разрешителни за изхвърляне на материали в океана. 

Приложение
С цел да замени конвенцията, през 1996 г. е приет Протокол към нея, 
който ограничава още повече депонирането на отпадъчни вещества в 
морето. Протоколът от 1996 г. , който при ратифицирането си заменя 
Лондонската конвенция от 1972 г., отразява световната тенденция 
към превантивност и преход от контролирано изхвърляне в морето на 



54

различни генерирани на сушата отпадъци към интегрирани наземни 
решения за повечето отпадъци и контролирано изхвърляне в морето 
на много малко от останалите категории отпадъци или други 
материали.

Сред най-важните нововъведения на Протокола от 1996 г. (в сила от 
24 март 2006 г.) са институционализирането на принципите „подход на 
предпазливост“ и „замърсителят плаща“. Отразявайки тези принципи, 
протоколът представя основна структурна редакция на Конвенцията 
с така наречения подход „обратен списък“. Сега, вместо да забранят 
изхвърлянето на определени (изброени) опасни материали, страните са 
длъжни да се забранят изхвърлянето на всякакви отпадъци или други 
вещества, които не са посочени в Анекс 1 („обратния списък“) на 
Протокола от 1996 г. Дъмпингът на отпадъци или други материали по 
тази обратен списък изисква разрешително. 

Страните по Протокола са допълнително длъжни да приемат мерки, 
за да гарантират, че издаването на разрешителни и условията на 
разрешителното за изхвърлянето на вещества от обратния списък е в 
съответствие с приложение 2 (приложението за оценка на 
отпадъците) от Протокола. Веществата в обратния списък включват 
драгирани материали, утайки от отпадъчни води, отпадъци от 
стопанска преработка на риба, отпадъци от кораби и офшорни 
платформи или други изкуствени съоръжения в морето, инертни 
неорганични геоложки материали, органични материали с естествен 
произход и обемисти предмети, включително желязо, стомана, бетон и 
други подобни материали, които създават опасност с физическото си 
въздействие и е нужно да се ограничат във връзка с обстоятелства, 
когато тези отпадъци се генерират на места без алтернатива за 
депониране на сушата. В допълнение Протоколът от 1996 г. забранява 
напълно практиката на изгаряне на отпадъци в морето, освен при 
спешни случаи, и забранява износа на отпадъци или други вещества към 
държави, които не са страни по протокола, за целите на дъмпинг или 
изгаряне на отпадъци в морето.

При издаване на разрешителни за дъмпинг на такива отпадъци и 
материали задължително се вземат под внимание естеството на 
отпадъчните материали, особеностите на мястото за дъмпинг, както 
и методите за изхвърляне. Протоколът, с въвеждането на подхода на 
предпазливост, изисква подходящи превантивни мерки, в случай че 
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отпадъци и други материали могат да причинят вреда на морската 
среда. Документът предвижда и замърсителят да поеме разходите в 
резултат от замърсяването, както и последващ мониторинг и научни 
изследвания.

Протоколът от 1996 г. ефективно разширява обхвата на 
първоначалната Лондонска конвенция към сушата, като я обвързва с 
политиките по управление на отпадъците от наземни и морски 
източници и дейности. Освен въвеждането на принципи на 
екологичното управление и установяването на изисквания, като 
например „одит за предотвратяване на отпадъците“, Протоколът 
помага за идентификация и контрол на източниците на замърсяване с 
някои материали, както за сътрудничеството със съответните 
местни и национални агенции, които са включени в контрол на 
замърсяването от точкови и неточкови източници. В този контекст, 
интегрираното управление на крайбрежните идва като естествена 
рамка за ефективното изпълнение на целите на Протокола.

Присъединяването на страната ни към Конвенцията и Протокола 
към нея става през декември 2005 г. като ангажимент във връзка с 
преговорите за присъединяване на Република България към Европейския 
съюз. Този акт е в унисон с поетите ангажименти от шестте 
черноморски държави за опазване на Черно море от замърсяване чрез 
действащата Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване и 
Протокола за преднамерено изхвърляне в морето, като неделима част 
от нея.

Лондонската конвенция е основа за разработването на Конвенцията 
за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещка конвенция) от 
1992 г. и протоколите към нея.

Конвенция МАРПОЛ 73/78 с Протокола към нея от 1997 г.
Разработване
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от 
кораби, ., изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) с 1973 г
Протокола от 1997 г. води началото си от усилията за ограничаването 
на нефтените замърсявания на морските води. Нефтеното 
замърсяване на моретата се проявява като проблем през първата 
половина на XX век. Във връзка с това различни страни са въвели 
национални правила за контрол на нефтените разливи в техните 
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териториални води. През 1954 г. Обединеното кралство организира 
конференция върху замърсяването с нефт, в резултат на което е 
приета Международна конвенция за предотвратяване на 
замърсяването на морето с нефт (OILPOL). В резултат на влизането в 
сила на Конвенцията за създаване на Международната морска 
организация (ИМО) през 1958 г. функциите на Секретариата по 
отношение на Конвенцията OILPOL са прехвърлени от 
Правителството на Обединеното кралство към ИМО. Конвенцията 
OILPOL от 1954 г., която влиза в сила на 26 юли 1958 г., първоначално е 
адресирана към замърсяването от рутинните дейности на танкерите 
и от изхвърлянията на нефтени отпадъци от машинните отделения, 
които са разглеждани като главна причина за замърсяването с нефт от 
корабите. Конвенцията се опитва да разреши по два начина проблема 
със замърсяването на морето с нефт, дефиниран като суров нефт, 
нефт за горене, дизелово гориво и смазочни масла, а именно: 

Ÿ установява „забранени зони“, простиращи се най-малко на 50 мили 
от най-близкия бряг, в които се забранява изхвърлянето на нефт, 
или смеси, съдържащи повече от 100 части нефт за хиляда;
Ÿ изисква договарящите страни да предприемат всички необходими 

мерки, за да осигурят възможност за приемане на замърсените с 
нефт води и остатъци.

През 1962 г. ИМО приема поправки към Конвенцията, които 
разширяват нейното приложение за кораби с по-малък тонаж, а също 
разширяват и „забранените зони“. Поправките, приети през 1969 г., 
съдържат правила за по-нататъшно ограничаване на оперативното 
изхвърляне на нефт и масла от танкерите и от машинните отделения 
на всички кораби.

Международна конференция, състояла се през 1973 г., приема 
Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от 
кораби. Тя признава, че аварийното замърсяване е впечатляващо, но 
оперативното замърсяване представлява по-голяма заплаха. В 
резултат на това през 1973 г. Конвенцията включва по-голямата част 
от OILPOL (1954) и поправки към Анекс І, отнасящи се до нефта. 
Конвенцията също предвижда включването и на други форми на 
замърсяване от корабите, представени в други анекси, които се 
отнасят до химикали, опасни вещества, пренасяни в опаковки, утайки и 
отпадъци. Конвенцията от 1973 г. включва също два протокола 
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относно Доклади за инциденти, включващи опасни вещества и 
арбитраж.

Днес МАРПОЛ 73/78 с Протокола от 1997 г. е основната международна 
конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската околна 
среда от корабите, при рутинни и аварийни ситуации. Тя е комбинация 
от двата договора, приети през 1973 г. и 1978 г. и осъвременени чрез 
поправките, извършвани през следващите години. 

Структура и съдържание
Конвенцията включва правила, целящи предотвратяване и 
минимизиране на замърсяването от корабите в шест технически 
анекса. Това са: Анекс І – Предотвратяване на замърсяване с нефт (в сила 
от 2 октомври 1983 г.); Анекс ІІ – Контрол на замърсяването с опасни 
течни вещества от корабни наливни товари (в сила от 6 април 1987 г.); 
Анекс ІІІ – Предотвратяване на замърсяването с опасни вещества, 
пренасяни по море в пакетирана форма (в сила от 1 юли 1992 г.); Анекс ІV 
– Предотвратяване на замърсяването от отпадъчните води от 
корабите (в сила от 27 септември 2003 г.); Анекс V – Предотвратяване 
на замърсяването с твърди отпадъци от корабите (в сила от 31 
декември 1988 г.); Анекс VІ – Предотвратяване на замърсяването на 
атмосферния въздух от корабите (приет септември 1997 г.).

Страните по конвенцията са задължени да приемат Анекси І и ІІ, а 
другите са доброволни. България е приела Анекси І – V. Анекс V – 
Предотвратяване на замърсяването с твърди отпадъци от корабите 
– е най-тясно свързан с темата на ръководството. Конвенцията 
МАРПОЛ е документ, който търпи постоянни промени с цел 
подобряване на опазването на водите и въздуха от различни видове 
замърсявания от кораби.

Всички анекси имат еднаква структура, която има следния вид: 
въвеждат се определения на термините, с които се борави в 
текстовете; указва се областта на приложение на правилата – за кои 
кораби са валидни; указва се начинът на освидетелстване, издаване на 
свидетелството, форма, срок на действие; установяват се правилата 
за изхвърляне на замърсители; определят се особени райони; 
установява се начинът за контрол над изхвърлянето; поставят се 
задълженията за наличие на брегови приемни съоръжения.
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Приложение
Анекс V – Правила за предотвратяване на замърсяването с твърди 
отпадъци (Garbage) от корабите се състои от девет правила и 
Приложение към Анекс V – Форма на Дневник за операции с твърди 
отпадъци (Garbage Record Book). 

В Правило 1 – Определения, са представени някои основни понятия. 
Отпадъци (Garbage) означава всички видове хранителни, битови и 
експлоатационни отпадъци с изключение на прясна риба и парчета от 
нея, генерирани по време на нормалната експлоатация на кораб и 
подлежащи на постоянно или периодично отстраняване, освен тези 
вещества, определени или описани в други анекси на настоящата 
Конвенция.

Особен район (Special area) означава район от морето, където по 
признати технически причини по отношение на неговото 
океанографско и екологично състояние и специфичността на трафика в 
него, се изисква приемане на специални задължителни методи за 
предпазване на морето от замърсяване с отпадъци. Особените райони 
включват тези, изброени в правило 5 на настоящия Анекс.

Районът на Черно море – самото Черно море с граница между Черно и 
Средиземно море, установена по 41 паралел, е в списъка на „особените 
райони“ поради своята изолираност и уязвимост. Списъкът на 
особените райони непрекъснато се разширява и допълва.

 Според Правило 2, освен ако специално не е уговорено друго, 
условията на Анекс V се прилагат към всички кораби.

Правило 3 се отнася за изхвърляне на отпадъци извън границите на 
особените райони, като се предвижда забрана за „изхвърлянето в 
морето на всякакви пластмаси, включително, но не ограничено до, 
синтетични въжета, синтетични риболовни мрежи, пластмасови 
чували за боклук, както и пепел от горивните пещи вследствие изгаряне 
на пластмасови продукти, които може да съдържат токсични 
остатъци или остатъци от тежки метали“. За материали като 
дънидж, сепарационни и опаковъчни материали, които притежават 
плавателност и за хранителни отпадъци има редица ограничения. Ако 
отпадъците са смесени с други, по отношение на които има различни 
методи за отстраняване или изисквания за изхвърляне, се прилагат по-
строгите изисквания. 

Правила 4, и 6 регламентират някои забрани, ограничения и   5
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особености за изхвърляне на отпадъци. Правило 4 се отнася до забрана 
за изхвърлянето на всякакви материали, регулирани от този Анекс, „от 
стационарни или плаващи платформи, ангажирани в проучване, 
разработване и съпътстващото брегово обработване на минералните 
ресурси от морското дъно, както и от всички други кораби, 
швартовани към такива платформи или намиращи се в границите на 
500 м от тях“. „Изхвърлянето в морето от такива стационарни или 
плаващи платформи, разположени на повече от 12 морски мили от 
сушата на хранителни остатъци, ако са прекарани през раздробител 
или мелачка, може да бъде разрешено, както и за всички други кораби, 
когато са швартовани ‚на борд‘ или се намират в границите на 500 м. 
от тях. Така раздробените или смлени хранителни остатъци трябва 
да са преминали през сита с отвори не по-големи от 25 мм“.

Правило 5 – Изхвърляне на отпадъци в границите на особени райони – 
налага много рестрикции и забрани. Забранено е изхвърлянето в 
морето на посоченото по-долу: „всички пластмаси, включително, но не 
ограничено единствено до, синтетични въжета, синтетични 
риболовни мрежи, пластмасови чували за смет, както и пепел от 
горивните пещи вследствие изгаряне на пластмасови изделия, които 
могат да съдържат токсични остатъци или такива от тежки метали; 
всякакви други отпадъци, включително хартиени продукти, парцали, 
стъкло, метал, бутилки, порцелан и керамика, вещи и изолиращи и 
опаковъчни материали“. Изхвърлянето в морето на хранителни 
отпадъци се извършва възможно най-далеч от най-близкия бряг, 
доколкото е осъществимо, но във всеки случай на разстояние не по-
малко от 12 морски мили от най-близкия бряг.

Аналогично с изискванията за районите извън границите на 
особените райони, когато отпадъците са смесени с други изхвърляния, 
имащи различен режим на изхвърляне или изисквания за отстраняване, 
се прилагат по-строгите изисквания. 

Тук се регламентират и приемните устройства за отпадъци в 
границите на особените райони. „Правителството на всяка държава, 
страна по конвенцията, чиято брегова линия граничи с особен район, се 
задължава да осигури колкото може по-скоро във всички пристанища, 
намиращи се в границите на особения район, адекватни приемни 
устройства, обезпечени в съответствие с Правило 7 от този Анекс, 
вземайки предвид особените нужди на корабите, опериращи в тези 
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райони.“ Споменатото правило регламентира осигуряването на 
подходящи приемни съоръжения за отпадъци на пристанищата. 
Проверките за спазването на основните корабни процедури, отнасящи 
се до предотвратяване на замърсяване с твърди отпадъци от 
служители, надлежно упълномощени от страна по Конвенцията се 
регламентира в Правило 8 се отнася до проверките чрез държавния 
пристанищен контрол (Рort State Control) на експлоатационните 
изисквания. През март 2012 г. са добавени нови параграфи към Правило 8 
относно разработването на Регионален план за приемни съоръжения.

Поради особеностите на корабоплаването и други морски дейности 
и присъщите за тях рискове за човешкия живот и сигурността на 
кораба или други морски съоръжения, Правило 6 предвижда изключения 
от прилагането на правила 3,  и 5. 4

Обект на особен интерес е Правило 9 – Плакати, план за боравене с 
твърдите отпадъци. То урежда в подробности документацията, 
свързана с управлението на отпадъците, която е описана в 
Ръководство за развитие на плана за боравене с отпадъците, прието 
от Комитета за защита на околната среда към ИМО с резолюция 
MEPC.71(38); MEPC/Circ. 317 и IMO публикация IMO-656E. Приложение към 
Анекс V – Форма на Дневник за операции с твърди отпадъци дава за 
улеснение примерен вариант на дневника. 

Достатъчно е да отбележим, че сред задължителните сертификати 
и документи, изисквани на борда на корабите в оригинал, има два 
свързани с Правило 9. Всеки кораб с бруто тонаж 400 тона и повече и 
всеки кораб, одобрен за превоз на 15 души и повече, трябва да разполага 
с План за управление на отпадъците, който се съблюдава от екипажа. 
(MARPOL 73/78, Анекс V, Правило 9).

Освен това всеки кораб с бруто тонаж 400 тона и повече и всеки 
кораб, одобрен за превоз на 15 души и повече, извършващ рейсове до 
пристанища или офшорни терминали под юрисдикцията на други 
страни по Конвенцията и всяка фиксирана и плаваща платформа за 
проучване и експлоатация на морското дъно, водят Дневник за 
отпадъците. (MARPOL 73/78, Анекс V, Правило 9).

Регионални конвенции за околната среда
Междувременно в рамките на ООН, след продължил близо двадесет 
години преговорен процес се приема и подписва кодифициращото 
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споразумение в областта на морското право – Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по морско право UNCLOS 1986.

Република България се включва в международното сътрудничество и 
е страна и по редица други конвенции, които са свързани с опазването 
на морската среда, като например Конвенцията за улесняване на 
международното морско корабоплаване и Конвенцията за 
международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.

Подписани са и такива важни споразумения, като Конвенцията за 
опазване на река Дунав, Конвенцията за опазване и използване на 
трансграничните водни течения и международните езера, както и 
специализираната Конвенция за трансграничното движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане (Базелската конвенция).

Въпреки извънредно важното значение на тези международни актове 
за опазването на морската среда и по специално на Лондонската 
конвенция и Конвенцията МАРПОЛ, те разглеждат проблемите с 
отпадъците от един твърде глобален поглед и в сравнително тесния 
контекст на международното корабоплаване.

В международен регионален контекст въпросът с твърдите 
отпадъци в морската среда и по крайбрежието за първи път са 
поставени комплексно в дейността на друга специализирана програма 
на ООН – за околната среда (ЮНЕП) и по специално в Програмата 
„Регионални морета“.

Диференцираният подход по тази програма изисква използването на 
регионалните морски конвенции и планове за действие като 
платформа за регионално прилагане на многостранните споразумения 
за околната среда и световни програми и инициативи. В по-малка или 
по-голяма степен въпросите за твърдите отпадъци в морската среда 
са били поставени в подписаните регионални споразумения за 
обхванатите в програмата морета, като особено активно и в 
общоевропейски контекст, в тази сфера се работи в регионите на 
Балтийско море, Североизточния Атлантик и Средиземно море.

Крайбрежните страни са подписали съответните регионални 
споразумения както следва: Конвенцията за защитата на морската 
среда на района на Балтийско море, Конвенцията за защита на 
морската среда на Североизточния Атлантически океан, включително 
приложение V относно защитата и запазването на екосистемите и 
биологичното разнообразие на морската зона и съответстващото 
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допълнение 3, и Конвенцията за опазване на Средиземно море от 
замърсяване (Барселонска конвенция) и нейните изменения от 1995 г., 
както и протоколът към нея за опазването на Средиземно море от 
замърсяване, причинено от наземни източници. По тези конвенции 
Европейският съюз се е присъединил и е пълноправна страна.

Пo-различно е положението с регионалното споразумение и нивото 
на сътрудничество в района на Черно море. Основните екологични 
проблеми на Черно море са свързани със замърсяването, прекомерния 
улов на риба и неустойчивото развитие на крайбрежието, водещо до 
загубата на местообитания, деградация на ландшафта и намаляване на 
биологичното разнообразие. Те стават особено видими през втората 
половина на миналия век, но практически стъпки, свързани с тяхното 
решаване, се предприемат едва с края на Студената война и 
демократичните промени в региона. През лятото на 1986 г. за първи 
път се срещат представители на тогавашните четири крайбрежни 
държави и започват работа по конвенция за опазване на Черно море от 
замърсяване, която следва до голяма степен модела на Конвенциите за 
регионалните морета на Програмата за околна среда на ООН (ЮНЕП) и 
по-специално на Барселонската конвенция. След повече от шест години 
преговори и образуването в резултат от разпада на Съветския съюз на 
нови държави по крайбрежието, е подписана регионалната конвенция за 
Черно море, единственият правно обвързващ документ за всички 
черноморски държави. 
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Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване
Разработване
Отчитайки сериозното влошаване на екологичното здраве на Черно 
море, шестте крайбрежни държави: България, Грузия, Румъния, Русия, 
Турция и Украйна подписват на 21 април 1992 г. в Букурещ, Румъния 
Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещка 
конвенция), която представлява правна и дипломатическа платформа 
за съвместни действия. Конвенцията и два от нейните протоколи – за 
замърсяване от източници, разположени на сушата, и за 
сътрудничество при извънредни произшествия – влизат в сила на 15 
януари 1994 г. в съответствие с от Конвенцията или чл. XXVIII 
шестдесет дни след четвъртата ратификация.

Правителствата на шестте черноморски държави постигат общо 
съгласие за необходимостта от вземането на превантивни мерки при 
възникване на сериозни основания за безпокойство, че определени 
човешки дейности могат пряко или косвено да замърсят морската 
среда с изхвърлени вещества или материали, които да увеличат 
рисковете за здравето на хората, да нанесат щети на живите ресурси 
и морските екосистеми, да увредят местата за обществен достъп и 
ползване и да затруднят или възпрепятстват дейностите на море, 
включително риболова и други форми на  използване на правомерно
морето, свързани с влошаване на качеството на използване на 
морската вода и намаляване на удобствата за отдих. 

Структура и съдържание
Структурата и съдържанието на Букурещката конвенция (наричана 
още Черноморска конвенция) носят белези на известно сходство с 
Лондонската конвенция. Наименованието ù се отнася не само до 
основния рамков документ Конвенцията за опазване на Черно море от 
замърсяване, но и до нейните пет резолюции и три протокола: 
протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване 
от източници, разположени на сушата; протокола за сътрудничество 
при отстраняването на замърсяването на Черно море от нефт и други 
опасни вещества при извънредни произшествия; и протокол за 
опазване на морската среда на Черно море от замърсяване чрез 
дъмпинг. Протоколите за източниците, разположени на сушата, и за 
дъмпинга имат приложения, които съдържат т.нар.  „черни“ и „сиви“ 
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списъци на вещества и материи.
Според общоприетата практика замърсяването с вещества и 

материи от черния списък (Приложение I), определени като опасни, 
трябва да се предотврати или елиминира от договарящите страни. 
Замърсяването с вещества и материи от сивия списък (Приложение II), 
категоризирани като вредни, трябва да се намали и където е възможно 
да се елиминира. В случая с протокола за източниците, разположени на 
сушата, има и Приложение III, което изброява ограничения за 
изхвърлянето на вещества и материи, посочени в Приложение II. Освен 
това за дъмпинг на отпадъци или материи, които съдържат вредни 
вещества и  от Приложение II, се изисква предварително материи
специално разрешение от компетентните държавни органи; за 
дъмпинг на всякакви други отпадъци или материи се изисква 
предварително общо разрешение на компетентните държавни органи.

Конвенцията включва пет от шестте общоизвестни източници на 
замърсяване на морето: от източници, разположени на сушата (чл. VII и 
Протокол), от кораби (чл. VIII), от дъмпинг (чл. X и Протокол), от 
дейности по континенталния шелф (чл. XI) и замърсяване от или чрез 
атмосферата (чл. XII). Единственият източник, който не е разгледан, е 
замърсяването от експлоатация на морското дъно в международни 
води, тъй като Черно море не включва територии, които могат да 
бъдат определени като международни. Конвенцията отделя особено 
внимание на сътрудничеството при отстраняване на нефт и други 
опасни вещества при извънредни произшествия (чл. IX и Протокол), 
тъй като Черно море е особено чувствително към такива 
замърсявания.

Приложение
Прилагането на Конвенцията е задължение на всички договарящи се 
страни, тъй като е част от националното законодателство на всяка 
от тях. Конвенцията урежда изграждането на система от институции 
за постигането на нейните цели. Учреден е общ регионален 
междуправителствен орган, натоварен с приложението на 
Конвенцията, Комисия за опазване на Черно море от замърсяване 
(Черноморска комисия), която включва висши служители от агенциите 
за околна среда от шестте държави, подписали Конвенцията. 
Ежедневната координация по дейностите, свързани с прилагането на 
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Конвенцията и свързани с нея планове и проекти, се извършва от 
Постоянния секретариат на комисията в Истанбул. Изградена е 
система от консултативни групи и регионални центрове за действие, 
които предоставят консултации и изпълняват практически 
технически задачи. Комисията за опазване на Черно море от 
замърсяване работи в тясно сътрудничество с проекти и структури 
на ООН и ЕС. 

С развитието на екологичното законодателство и практика 
започват усилията за създаването на редица основни документи за 
региона и ревизирането на съществуващите. Конференцията на ООН за 
околната среда в Рио де Жанейро от 1992 г. поставя началото на 
дейности по въвеждането на принципа за устойчивото развитие, 
наречени Дневен ред 21. Всички страни от басейна на Черно море 
участват активно в този процес. Те приемат Одеската декларация, 
подробна програма с мерки за опазване на Черно море, подписана в 
Одеса, Украйна, от министрите на околната среда на всичките шест 
черноморски държави през април 1993 г. През същата година по молба на 
шестте правителства на черноморските държави, Глобалният 
екологичен фонд (ГЕФ) и Европейският съюз създават фонд от 9,3 млн. 
долара, който позволява разработването на Черноморската 
екологична програма. Програмата изготви и публикува систематичен 
научен анализ на причините за екологичните проблеми на Черно море, 
наречен Трансграничен диагностичен анализ, основа на регионалния 
стратегически план. През 1996 г. правителствата на шестте 
черноморски държави приемат Стратегически план за действие за 
възстановяване и опазване на Черно море. Денят на подписването на 
документа – 31 октомври, е обявен за Международен ден на Черно море 
и се отбелязва редовно всяка година. 

През периода 2002 – 2007 г. се реализира дългосрочен проект 
„Контрол върху еутрофикацията, опасните вещества и свързаните с 
тях мерки за възстановяване на черноморската екосистема“ (Проект 
за възстановяване на Черноморската екосистема), осъществен от 
черноморските държави с подкрепата на Глобалния екологичен фонд 
(ГЕФ) и Програмата за развитие на ООН (ПРООН) в рамките на нова 
инициатива на ГЕФ – Стратегическо партньорство за страните от 
басейна на Дунав и Черно море.

Седемнадесет години след подписването на Конвенцията за опазване 
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на Черно море от замърсяване договарящите се страни ревизират 
основни документи от регулативната рамка за Черно море на 
Министерската среща в София на 16 –17 април 2009 г. На срещата са 
приети ревизираният Протокол за наземни източници и дейности към 
Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване с 
приложенията към него. Ревизиран е и основният научно-практически 
документ за бъдещите управленски дейности – Трансграничният 
диагностичен анализ. В анализа са степенувани по значение 
заинтересуваните страни, а проблемите са представени с причинно-
следствените си връзки и бележки за липсваща информация и 
предлагани за решаването им дейности. Определени са и четири 
основни трансгранични проблема: химическото замърсяване, промени в 
морските живи ресурси, промени в биологичното разнообразие, 
местообитания и чуждестранни видове; и свръхнасищане с хранителни 
вещества или еутрофикация. На срещата е приет и новият 
Стратегически план за действие за Черно море, който включва и 
отчитането на специфични биологически, химически и физически 
индикатори за Черно море. Систематизирането и използването на 
такива индикатори е важна стъпка в отчитането на промяната в 
състоянието на Черно море. Разработването и приемането на 
Регионален авариен план за действие при нефтени замърсявания, 
развитието на достъпна по електронен път информационна 
инфраструктура с бази и метабази данни за Черно море са сред 
постиженията на изминалия период. 

На Министерската среща в София обаче не успява да се реализира 
желаната от множеството участници промяна в Конвенцията, която 
би дала възможност на ЕС да стане страна по нея. Не бяха въведени и 
обсъжданите основни термини, свързани с екологичното управление, 
както и ясно разписани ангажименти за участие на обществеността. 
Двадесет години след влизането ù в сила Конвенцията за опазване на 
Черно море от замърсяване остава единственият регионален правен 
инструмент, свързан с екологичната политика за Черно море.  

Пряка връзка с въпроса за твърдите отпадъци в морската среда 
имат два от документите: ревизираният Протокол за наземни 
източници и дейности към Конвенцията за опазване на Черно море от 
замърсяване с ревизираните му приложения и Стратегически план за 
действие за Черно море от 2009 г.. 



67

Ново предизвикателство за страните членки на ЕС е Директива 
2008/56/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 
година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия), 
която влезе в сила през 2008 г. Тя представлява първият комплексен 
правен инструмент на ЕС, който си поставя за цел да постигне и 
поддържа добро състояние на околната среда в морската среда най-
късно до 2020 г. и предвижда регионален подход в мерките си, 
включително за решаване на проблема с твърдите отпадъци в 
морската среда.

Протокол за опазване на морската среда на Черно море от наземни 
източници и дейности от 2009 г.
Разработване
Протоколът за опазване на морската среда на Черно море от наземни 
източници и дейности, с ревизираните му приложения е качествено 
различен документ от приетия заедно с Конвенцията през 1992 г. 
протокол за замърсяване от източници, разположени на сушата. Той 
отразява новите качествени развития в световната и регионална 
екологична политика и право. 

Букурещката конвенция е правен и дипломатически инструмент за 
съвместни действия, но тя не включва в структурата си цели на 
екологичната политика, например цели за намаляване на количествата 
на определени замърсители. Освен това тя не включва регулативни 
механизми за използването и развитието на природната среда, 
например за експлоатацията на трансгранични морски ресурси или за 
установяването на защитени зони. За изработването на рамка на 
общата политика през годините са полагани много усилия. През 1993 г. 
споменатата Одеска декларация, подписана от шестте черноморски 
държави, изразява тяхната обвързаност с целите за качество на 
околната среда. Тя подкрепя политическите послания на 
Конференцията на ООН за околната среда и Дневен ред 21 като поставя 
акцент върху подходи като отчетност, периодичен преглед и 
обществена информираност. Тези особености илюстрират един 
принципно нов политически подход в общ регионален документ, 
подкрепен от страни с тоталитарно минало. Освен с консенсуса на 
участниците, Одеската декларация е забележителна и с това, че за 
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първи път въвежда принципа на предпазливост, който изисква 
постигането на екологични цели. Така Черно море и вливащите се в него 
реки вече са третирани не като място, където просто се изхвърлят 
отпадъци, а като водни тела, чието състояние е обект на екологично 
управление. Одеската декларация е политически документ, който 
става основа на ангажиментите за изследванията на Черно море и 
разработването на стратегически план за неговото опазване и 
възстановяване. Новият Протокол за замърсяване от наземни 
източници и дейности от 2009 г. продължава същата тенденция. 

Структура и съдържание
Протоколът се състои от преамбюл, общополитическо изявление, 
двадесет и четири члена, както и пет анекса. Целта на този „протокол 
е да се предотврати, контролира и до максималната възможна степен 
елиминира замърсяването от наземни източници и дейности, за да се 
постигне и поддържа добро екологично състояние на Черно море, 
включително и неговата морски и крайбрежни екосистеми“. 
Замърсяването с твърди отпадъци от наземни източници и дейности 
е от много голямо значение за затворените морета, тъй като по 
статистически оценки формира около 80% от замърсяването. 
Протоколът въвежда доста понятия, свързани с модерните 
стандарти на екологично управление, които липсват в Конвенцията. 
Например: „Цел на качеството на околната среда“ означава цел, която 
уточнява желана цел за качество на околната среда, която трябва да 
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бъдат изпълнена в някоя специална среда, като река, плаж или 
индустриален обект“. В Протокола са изброени пълно видовете води и 
дейности, които влизат в обхвата му. 

Важни други понятия са: „Най-добри налични техники (НДНТ)“ означава 
най-новия етап на развитие (състоянието на техниката) на процеси, 
съоръжения или методи на експлоатация, които показват 
практическата пригодност на дадена мярка за ограничаване на 
емисиите и отпадъците. „Техники“ включва както използваната 
технология, така и начина, по който инсталацията е проектирана, 
построена, поддържана, експлоатирана и демонтирана. „Най-добрите 
практики за околната среда (BEP)“ означава прилагането на най-
подходящата комбинация от стратегии и мерки контрол на околната 
среда.

Приложение
Страните се задължават, най-общо казано, да прилагат по отношение 
на източници и дейности, за които е вероятно да причинят 
значително неблагоприятно въздействие върху морската среда и 
крайбрежните зони, принципа на предпазливостта, принципа 
„замърсителят плаща“, оценка на въздействието върху околната среда 
и предварително разрешение от компетентните национални органи; 
да гарантират, че екологичните съображения, включително здравни 
аспекти, са напълно взети под внимание при разработването на 
съответните планове и програми, включително с помощта на 
стратегическа екологична оценка; да насърчават сътрудничеството и 
да се стремят да прилагат интегрирано управление на крайбрежните 
зони и водните басейни.

Протоколът е замислен като документ със специфични дейности, 
улесняващи разработването и практическото приложение на ново 
поколение практически мерки за контрол на замърсяването от 
източници и дейности на сушата в близко и средносрочен план. 
Протоколът има ясна цел да насочва и стимулира прилагането на 
Букурещката конвенция. 

Освен това той набелязва мерки за приложението си, които правят 
възможно „приемането на национални и регионални програми и планове 
за действия, основаващи се на източник на контрол и съдържащи мерки 
и – когато е уместно – срокове за тяхното изпълнение. При 
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разработването на такива програми или планове те трябва да вземат 
предвид разпоредбите и препоръките на Глобалната програма за 
действие за опазване на морската среда от наземни дейности“.

Протоколът поддържа изграждането на комплекса от гъвкави 
перспективни мерки, които да подпомагат и стимулират процеса на 
прилагането на Букурещката конвенция. В основните членове и 
анексите към Протокола са упоменати изрично твърдите отпадъци и 
дейности, които са свързани с генерирането им. Протоколът е основа 
за втория за страните от региона Трансграничен диагностичен анализ 
(ТДА) от 2007 г. и на Стратегическия план за действие (СПД) за опазване 
на околната среда и възстановяване на Черно море от 2009 г.

Стратегически план за действие (СПД) за опазване на околната 
среда и възстановяване на Черно море от 2009 г.
Разработване
Стратегическият план за действие (СПД) за опазване на околната среда 
и възстановяване на Черно море от 2009 г. е формулиран след подробен 
анализ на много документи, сред които особено важни са 
Стратегическият план за действие от 1996 г., Трансграничният 
диагностичен анализ от 2007 г. и Анализът на пропуските в 
Стратегическия план за действие от 2007 г. Стратегическият план за 
действие за Черно море от 2009 г. има за цел да предложи решения за 
трансграничните проблеми на околната среда на Черно море като 
обедини усилията на шестте черноморски държави. Планът е 
разработен въз основа на постигнатия от страните консенсус по 
редица предложения, които включват: цели по качеството на 
екосистемата, както и краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 
цели и законови и институционални реформи и инвестиции, 
необходими за решаването на главните проблеми на околната среда, 
определени от Трансграничния диагностичен анализ от 2007 г. В 
процеса по разработване на Плана вземат участие главните 
заинтересувани страни и ключовите институции на черноморските 
държави. 

Структура и съдържание
Планът съдържа уводна част с преамбюл, в който страните 
препотвърждават обвързаността си към опазването на околната 
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среда и устойчиво управление на Черно море и своята ангажираност с 
осъществяването на предходните документи от регионалната правна 
рамка. Там е представена визията за бъдещето на Черно море. 

В уводната част е направен и преглед на институционалната рамка 
за опазване на Черно море, като са припомнени елементите, които са 
основа на съвместните действия: основните принципи на екологично 
управление, ангажиментите към устойчивото развитие, 
интегрираното управление, използването на чисти технологии, 
подкрепата за устойчивото селско стопанство, използването на 
икономически инструменти за управление на околната среда, както и 
ангажимента с достъпа до информация и участието на 
обществеността. 

„Принципът достъп до информацията ще бъде прилаган така, че 
информацията за замърсяването на околната среда на Черно море, 
която се намира при някоя от черноморските държави да бъде 
предоставена от тази държава на всички черноморски държави, 
където е необходимо и то във възможно най-пълна степен.“ 

„Принципите участие на обществеността и прозрачност ще бъдат 
прилагани така, че на всички заинтересувани страни, включително на 
обществеността, отделните личности и заинтересуваните 
организации, трябва да им бъде предоставена възможност да 
участват на подходящо ниво при вземането на решенията и 
управлението на процесите, които влияят на Черно море. Това включва 
достъпа до информацията за околната среда, съхранявана от 
държавните органи, както и ефективен достъп до съдебните и 
административни дела, с което да се позволи на всички 
заинтересовани лица действително да упражнят своите права 
ефективно. Държавните органи ще разпространяват информация 
широко за предложенията и предприетите действия по мониторинга, 
опазването и подобряването на състоянието на Черно море.“ 

Визията за Черно море е да бъде съхранена неговата екосистема 
като ценен природен дар на региона, като в същото време се осигури 
опазването на неговите морски и крайбрежни живи ресурси, като 
условие за устойчивото развитие на крайбрежните черноморските 
държави, за благополучието, здравето и сигурността на населението 
им.

В същинската част на Плана под заглавие „Предизвикателството“ са 
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засегнати основните трансгранични проблеми заедно с анализ на 
причинно-следствените връзки между проблемите, на „горещите 
точки“ и на институционалната и правна рамка. 

Трансграничният диагностичен анализ за Черно море от 2007 г. 
препотвърждава четири приоритетни трансгранични проблема, 
отразени и в предишния стратегически план от 1996 г. Това са: 
еутрофикация (пренасищане с хранителни вещества), промени при 
живите морски ресурси, химическо замърсяване (включително и с 
петрол); и промени в биоразнообразието (местообитанията), 
включително появата на несвойствени видове.

Разгледани са и причините за трансграничните проблеми. Много от 
преките, съществените и основни причини за всеки един 
трансграничен проблем са свързани и с другите проблеми. Например 
анализът на причинно-следствените връзки на причините, водещи до 
замърсяването с хранителни вещества и химическото замърсяване са 
много сходни, тъй като мнозинството от източниците за 
химическото замърсяване са също и източници за хранителното 
замърсяване. За биоразнообразието, неправилното третиране на 
отпадъчните води от плавателните съдове се приема като важна 
причина за проблема, а за промените при живите морски ресурси за 
търговски цели другите три трансгранични проблема са определено 
допринасящи фактори. Очевидно четирите трансгранични проблема не 
могат да бъдат разглеждани поотделно. Успехите в управлението на 
един проблем ще имат последващ ефект за другите проблеми и 
отстраняването на отделни причини за тях навярно ще подобри 
положението най-малко на два, а може би на повече от четирите 
трансгранични проблема. Например една от причините за всичките 
четири проблема на околната среда е слабото регулиране на 
крайбрежното развитие. Всичките шест крайбрежни държави са 
съгласни, че подценяват интегрираното управление на крайбрежната 
зона, т.е. развитието на крайбрежието, което трябва да се съобразява 
с морската екология, опазването на крайбрежието и 
биоразнообразието, но основните институционални структури в 
страните се различават доста и волята за прилагането на принципа 
често отстъпва пред икономическите интереси.

Проблемът с твърдите отпадъци не е включен като самостоятелен 
трансграничен проблем в Плана. Дейности по управление на твърдите 
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отпадъци са предвидени в планираните усилия за постигането на 
дългосрочните цели по качеството на екосистемата.

Разделът „Политически действия“ описва управленските подходи, 
различните цели и дейностите за постигането им наред със значими 
въпроси за Черно море и институционалната организация на 
регионално ниво.

Планът използва три ключови принципа на управление на околната 
среда: интегрирано управление на крайбрежната зона (ИУКЗ), 
екосистемен подход и интегрирано управление на речните басейни 
(ИУРБ). Принципите са описани в Анекс 2.

Централно място в Плана заемат дългосрочните цели по 
качеството на екосистемата. Те задават времевата рамка за 
изпълнението на предвижданите дейности и приоритета им. 

Целите по качеството на екосистемата са израз на визията, която 
отразява желаното от заинтересуваните страни състояние на Черно 
море за един по-дълъг бъдещ период от време, въз основа на резолюция 
по приоритетните проблеми, определени от ТДА.

Трансграничният диагностичен анализ от 2007 г. набелязва дейности, 
свързани с четирите приоритетни трансгранични проблема на 
околната среда, описани по-горе, които изискват хармонизирани усилия 
от всички крайбрежни черноморски държави. Въпросните 
трансгранични проблеми и причините за тях биха могли да бъдат 
преодолени най-ефективно и пълно чрез постигане на четирите цели 
по качеството на екосистемата (ЦКЕС). Четирите ЦКЕС и свързаните с 
тях подцели са:

ЦКЕС 1: Съхраняване на живите търговски морски ресурси.
ЦКЕС 1а: Устойчиво използване на наличната риба и други живи 

морски ресурси за търговски цели.
ЦКЕС 1б: Възстановяване/рехабилитиране на запасите от живи 

търговски морски ресурси. 
ЦКЕС 2: Опазване на разнообразието и местообитанието на Черно 

море.  
ЦКЕС 2а: Намаляване риска от изчезване на застрашените видове. 
ЦКЕС 2б: Съхраняване на крайбрежните и морски местообитаня и 

природа. 
ЦКЕС 2в: Намаляване и управление на намесата на човека.
ЦКЕС 3: Намаляване на еутрофикацията.



74

ЦКЕС 4: Гарантиране на доброто качество на водата за човешкото 
здраве, за използването ù при отдих и за аквабиотата.

ЦКЕС 4а: Намаляване на замърсителите, произлезли от базираните на 
земята ресурси, включително атмосферните емисии.

ЦКЕС 4б: Намаляване на замърсителите, постъпили от плавателните 
съдове и съоръженията от сушата.

За всяка ЦКЕС са определени редица цели на управление, които да 
отстранят преките, съществените и основни причини за 
състоянието на проблемните области. За интервенциите на 
регионално ниво черноморските държави и международните 
партньори трябва да работят съвместно, за да направят 
необходимото за осъществяване на тези интервенции. Насърчаването 
на мерките на национално ниво е отговорност на отделните държави.

В Плана са изложени целите на управление. Показани са още ритъмът 
на интервенциите, за да се постигнат тези цели (краткосрочна = 1–5 
години, средносрочна = >5–10 години и дългосрочна = >10 години), както 
и възприетото относително значение на отделните интервенции. 
Повече детайли по всяка ЦКЕС, включително цели, резултати, време за 
изпълнение, необходими правни, институционални и политически 
реформи, индикатори на успеха и на променливост/неустановеност са 
показани в серия от няколко матрици в Анекс 3. Броят на 
номерираните общо цели на управление е 65. В допълнение, във връзка с 
екосистемния подход, управленските цели от 2 до 10 се отправят 
като препоръка към компетентните власти по управление на рибните 
ресурси.

Приложение
Проблемите с твърдите отпадъци в Плана са разгледани под няколко 
ЦКЕС – първа, втора и четвърта.

Планът отделя голямо внимание на търговското използване на 
живите морски ресурси. Първата цел за управление по ЦКЕС 1 
„Съхраняване на живите търговски морски ресурси“ предвижда 
изготвянето и приемането от всички черноморски държави на правно 
обвързващ документ за риболова в рамките на Цел за управление номер 
(1) „Приемане и прилагане на регионално споразумение за рибарството и 
опазване на живите морски ресурси в Черно море“. Целта е с висок 
приоритет, но е отбелязана като много трудна за осъществяване.
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ЦКЕС 1б: „Възстановяване/рехабилитиране на запасите от живи 
търговски морски ресурси“ предвижда цел за твърдите отпадъци. 
Въпросът със замърсяването на морската среда от източници, 
свързани с риболова по типичен само за тази дейност начин се 
разглежда в цел номер (9) „Свеждане до минимум на отпадъците от 
рибарството (ghost fishing), причинени от бракувани, изоставени или 
изгубени, фиксирани или плаващи мрежи, включително тези, които се 
използват при незаконни/ нерегламентирани риболовни дейности.“

Целта е със среден приоритет и времеви хоризонт 5 – 10 години. 
Предложено е тя да стане част от бъдещия правно обвързващ 
документ за риболова, като се включи в него след приемането му, като 
определя националните изпълнителни агенции за отговорни за 
събирането и изхвърлянето на изоставени риболовни принадлежности 
и където е подходящо да предвижда наказване на нарушителите.

Под ЦКЕС 2б: „Опазване на крайбрежните и морски местообитания и 
природа“ са предвидени три цели на управление с номера 18, 19 и 20, 
които са със среден приоритет. 

Цел на управление (18) „Изменение на националната стратегия за 
отпадъци и националните планове за управление на крайбрежната зона 
с цел свеждане до минимум на морските отпадъци“ има очакван 
резултат „Намаляване на постъпилите от земята твърди отпадъци в 
морската среда“. Тя се състои от няколко етапа и подцели.

Краткосрочна цел „Приемане на поправки в националната стратегия, 
където е необходимо“ е със срок 1–3 години. Средносрочните цели са 
две. Целта „Премахване на неконтролираните/незаконни речни и 
крайбрежни сметища“ е със срок 3–6 години. Целта „Преместване на 
общинските сметища от крайбрежната зона, засилване на 
отговорността за незаконните сметища (морски и териториални; 
поправки в националните стратегии, включени в плановете за 
управление на местните, крайбрежните и свлачищни места)“ е със срок 
3–10 години. Индикатори за техния успех са поправките, включени в 
националните стратегии за отпадъците, броят на премахнатите 
незаконни крайбрежни сметища, промени в стратегиите, включени в 
плановете за управление на националното/местното крайбрежие, 
преработени оперативни планове при регулирани речни/крайбрежни 
свлачища, за намаляване постъпването на твърди отпадъци в реките 
или директно в Черно море. Неяснота създават трудностите по 
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изчисляване на нужните средства за постигането на целта. 
Национални стратегии за отпадъците съществуват, но не е ясно дали 
планове за управление на крайбрежната зона съществуват за всички 
крайбрежни региони.

По цел за управление (19) „Разработване на методологии за 
регионален и национален мониторинг и оценка на морските отпадъци, 
основани на общи изследователски подходи, критерии за оценка и 
изисквания при отчета“, със среден приоритет и срок 1 – 6 години, се 
очаква резултат „Подобряване на количественото определение за 
морски отпадъци и идентификация на източниците, позволяващи 
даване под съд на нарушителите“. 

Отчетена е необходимостта от изготвянето и приемането поне на 
регионална стратегия за морските отпадъци. Успешното изпълнение 
на целта изисква получаването и изпълнението на регионални указания, 
направени и разпространени от Черноморската комисия, 
разработването на национални програми и отчитането на 
резултатите пред комисията за обединяването в рамките на базата 
данни за регионалните морски отпадъци. 

Цел за управление (20) „Популяризиране/разработване на 
инвестиционни проекти в рамките на националните 
стратегии/местните планове за проектирането, изграждането и 
инсталирането на нови съоръжения за рециклиране на твърди 
отпадъци, сметища и заводи за изгаряне на отпадъци, в съответствие 
с принципа на най-добрите налични техники ННТ“ предвижда срок за 
изпълнение над 15 години при непрекъснато подобрение на 
управлението. Резултатът, който се очаква да бъде постигнат, е 
подобрено рециклиране/изгаряне на твърдите отпадъци, водещо до 
намаляване на твърдите отпадъци за изхвърляне на сметищата и 
намалени атмосферни емисии от пещите за изгаряне на отпадъци.

Много от целите за управление, които не са пряко и тясно свързани с 
твърдите отпадъци, имат влияние върху решаването на проблема с 
тях. ЦКЕС 3: „Намаляване на еутрофикацията“ например включва цели за 
управление, свързани с подобрения в басейновото управление на 
водите, пречиствателните станции за отпадъчни води и 
управлението на отпадъците от селското стопанство, които 
непряко биха оказали положително влияние върху твърдите отпадъци.

ЦКЕС 4: „Гарантиране на доброто качество на водата за човешкото 
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здраве, за използването й при отдих и за аквабиотата“ със своята 
подцел ЦКЕС 4б: „Намаляване на замърсителите, постъпили от 
плавателните съдове и съоръженията от сушата“ включва цяла серия 
от цели за управление от номер 58 до 65, свързани тясно със 
замърсяването от плавателни съдове и от сушата. При някои от тях 
замърсяването с твърди отпадъци е разграничено от другите видове 
замърсяване. 

Цели (58) и (59) спадат към групата от стратегически и 
законодателни цели, свързани с приемането и прилагането от всички 
черноморски държави на правни инструменти за подобряване на 
регулативната рамка за безопасност на корабоплаването и свързаното 
с него предпазване от замърсяване, ограничена отговорност и 
компенсации, както и с драгирането и депониране на драгажните маси. 
Цели 60 и 61 са свързани с управление на отпадъците, включително с 
осигуряването на подходящи пристанищни съоръжения за приемане на 
различни видове отпадъци. Важен момент е приложението на МАРПОЛ 
73/78, Анекси I, IV, V и Лондонската конвенция с Протокола от 1996 г.

Цел (62) предвижда мерки за наблюдение и мониторинг и се отнася до 
замърсяванията с отпадъци от кораби и от брегови съоръжения. Тя е 
свързана с „разработване на системи за определяне на незаконните 
източници на замърсяване от плавателни съдове и от наземни 
инсталации“. В средносрочен и дългосрочен план се предвижда 
разработването на хармонизирана система за отчитане на 
замърсявания както от петрол, така и с твърди отпадъци в 
акваторията на морето. Намаляването на нерегламентираното 
замърсяване чрез система за наблюдение, идентифициране на 
извършителя и налагането на санкции е сериозно предизвикателство 
както в политическо отношение, така и с технологичното си 
обезпечаване. Изграждането и въвеждането в експлоатация на 
система, която да подпомага националните правителства в 
наблюдението на плавателните съдове и намаляване/премахване на 
замърсяването от тях, както и от наземни съоръжения изисква 
координирани усилия и политическа воля. Финансирането на такава 
система изисква сателитно наблюдение, използване на радар за 
определяне местоположението на източника на замърсяване, а навярно 
и включването на летателни средства за целите на наблюдението и 
идентифицирането. 
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Целите (63) и (64) са свързани с използването на икономически 
механизми/ инструменти и предвиждат създаването на система за 
принудителни санкции в случай на неправомерно изхвърляне на 
отпадъци, включително технически средства и глоби, както и на обща 
система за управление на исковете за компенсации от замърсяване. 
Отчетена е необходимостта от добра политическа воля и 
сътрудничество за приемането и функционирането на тези 
инструменти. Целите са с висок и среден приоритет, но 
осъществяването им изисква сериозно междуинституционално 
сътрудничество. 

Последната в списъка цел (65) е свързана с прилагането на Базелската 
конвенция и транспортирането на опасни отпадъци. Тя предвижда 
оценка на необходимостта от разработването на правна рамка за 
транспортирането на опасни отпадъци в съответствие с Базелската 
конвенция на базата на проучване на маршрутите и 
транспортирането на опасни отпадъци. При необходимост се 
предвижда вземането на решение за изготвяне и приемане на протокол 
за опасните отпадъци. 

Междусекторни въпроси и рамка за осъществяване
В рамките на стратегическите действия са разгледани и няколко 
междусекторни въпроса за Черно море, по които трябва да се работи и 
реализира напредък за постигане на целите по качество на 
екосистемата (ЦКЕС). Това са укрепване на капацитета за 
правоприлагане (замърсяване, чужди видове, управление на рибните 
ресурси); подобряване на обществената ангажираност; засилване на 
регионалната координираща роля на Комисията за опазване на Черно 
море от замърсяване и изменението на климата.

Тези въпроси не са задължително включени като такива в целите за 
управление поради различния им характер. Подобряването на 
обществената осведоменост и ангажираност е особено важно при 
работата по въпроси, свързани със замърсяването от селското 
стопанство, рибарството, въвеждането и използването на най-добри 
налични техники и най-добри екологични практики. 

Трансграничният диагностичен анализ за Черно море от 2007 г. 
отчита, че промяната в климата е допълващ фактор за всичките 
четири трансгранични проблема, но не пряка или основна причина за 
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тях. Причините за промяната на климата са глобални, така че е 
необходимо да се разглеждат предимно на глобално, а не на регионално 
ниво, макар да е нужно предприемането на национални мерки. Ето защо 
промяната в климата присъства само в цел на управление (13) със 
задача да бъде проучено въздействието на този феномен. 

В плана е направен преглед и на юридическата и институционална 
рамка на осъществяването му, както и на източниците за финансиране. 
Сред най-важните предвидени в Плана дейности са всичките шест 
крайбрежни държави да положат усилия:

Ÿ Да постигнат споразумение по поправките на Букурещката 
конвенция;
Ÿ Да подпишат и ратифицират Протокола за биоразнообразието от 

2003 г. от страна на всички преговарящи страни по Букурещката 
конвенция;
Ÿ Да финализират и приемат ревизирания Протокол за наземните 

източници и дейности (LBSA);
Ÿ Да финализират и представят за обсъждане и подписване правно 

обвързващ документ по рибарство;
Ÿ Да се включат в други подобни глобални/регионални конвенции и да 

осъществят синхрон със съответни международни и регионални 
политики, където е приложимо;
Ÿ Да усъвършенстват изпълнението на съответните национални 

закони за околната среда.
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механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Черноморска 
мрежа на неправителствените организации и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България. 

Проектът се осъществява от 
Черноморска мрежа на неправителствените организации и 
Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм
www.mlwatch.bsnn.org
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