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Обобщение
Замърсяването на моретата и океаните с пластмасови отпадъци е световен
проблем с пагубен ефект върху екосистемите и човека. Непрекъснатото
нарастване на потреблението на пластмасови изделия, неправилното
управление на отпадъците, неефективното прилагане на законовите нормативи
и непълната осведоменост на широката общественост водят до акумулиране на
пластмасови отпадъци в моретата и океаните, в т.ч. и по българското
крайбрежие. Консултативния Съвет за Черно море в синхрон с новата
Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци и кръговата икономика
инициира Кръгла маса с цел дискусия на различни заинтересованите страни в
намиране на ефективни решения за справяне със замърсяването.
Предложенията за мерки към съответните институции и/или заинтересовани
групи бяха формирани под две форми- чрез диалог и попълване на формуляр
от участниците. В основата на тези предложения за ефективно справяне с
пластмасовите отпадъци в Черно море са заложени четирите ключови факторапревенция, събиране, рециклиране и наблюдение. Участниците в Кръглата маса
достигнаха до заключението, че единствено сътрудничеството и интеграцията
между научни среди, институции, различните отрасли на промишлеността и
широката общественост биха гарантирали успешното справяне с проблема с
пластмасовото замърсяване, който не търпи повече отлагане.
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Въведение
Замърсяването с морски отпадъци е световен належащ проблем. Всяка
година тонове отпадъци попадат в моретата и океаните- 6,4 милиона тона на
година, 8 милиона броя всеки ден, 13 000 артикула на всеки км2 5, 7. Морските
отпадъци представляват “всеки твърд материал, който е бил умишлено
изхвърлен или непреднамерено изгубен на плажове, брегове или в морето” 8,11.
Те включват широка гама от материали между които: пластмаса, метал, дърво,
каучук, стъкло, хартия8, изоставени или изгубени рибарски мрежи, въжета,
клечки с памучни накрайници и угарки от цигари9. До 90% от отпадъците са от
пластмасов произход8 като сред тях най-разпространени са найлоновите
опаковки и пликове за еднократна употреба9.
Морските отпадъци са разпространени повсеместно. Независимо от
произхода им, морските отпадъци могат да бъдат намерени в разнообразни
местообитания- населени места, отдалечени райони, морската повърхност,
морското дъно, както и до най-дълбоките места в океана, които доскоро бяха
считани за незасегнати от човешката дейност. Попадането на отпадъците във
водните басейни е свързано с различни източници12.
Източниците на морски отпадъци са както на сушата, така и в морето. Около
80 % от отпадъците са в резултат на човешката дейност в крайбрежната зонатуризъм, урбанизация, пристанища, риболовните дейности, крайбрежните
инсталации, например нефтени платформи и канализационни системи 9,
военноморски, търговски, изследователски и риболовни кораби и изоставени,
скъсани или изгубени рибарски мрежи, т.нар. призрачен риболов5 .Независимо
от източника на замърсяване, морските отпадъци нарушават екологичното
равновесие.
Морските отпадъци имат пагубно влияние върху екосистемите и човека.
Тоновете отпадъци, които се изсипват в моретата оказват екологично,
икономическо и естетично влияние върху морските екосистеми и услугите, които
те предоставят на човека и могат да имат негативно влияние върху човешкото
здраве. Пластмасовите отпадъци не са био-разградими или разграждането им
може да отнеме хиляди години. Те могат не само да нарушат морските
хранителни вериги като биват объркани с храна от животните, но също така
могат да им причинят наранявания и даже смърт, например заплитане на морски
бозайници и риби в изоставени или разкъсани рибарски мрежи. В допълнение,
морските отпадъци могат да послужат за био-акумулиране на токсини1,6. Част
от тях могат да бъдат фрагментирани до по-малки по размери частици
(микропластмаси) под влияние на температурата и светлината и да се
акумулират в моретата и океаните9, включително и в Черно море.
Черно море е едно от най-замърсените с пластмасови отпадъци. Всеки ден в
него се изхвърлят 3 тона от тези отпадъци 9, идващи от гъсто населената
крайбрежна ивица на различните държави. Черно море е затворен воден
басейн, чиято динамика предопределя и транспортирането на голяма част от
морските отпадъци към крайбрежните зони2, в това число и към българското
крайбрежие.
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Българското черноморско крайбрежие не само акумулира морски отпадъци,
но и генерира голяма част от тях. Източниците на морски отпадъци са:
крайбрежните градове (включително морските курортни комплекси),
пристанища, навигационни маршрути, промишлени зони по плажовете на гр.
Бургас и гр. Варна и диво къмпингуване по плажовете и устията на реките10.
Проучване на Европейската Комисия (ЕК) показва, че през 2015 г. в България са
изхвърлени 99 532 тона пластмасови опаковки. През 2014 г., 14 кг/човек
пластмасови опаковки са били изхвърлени и 60% са били рециклирани в
България, в сравнение с 31 кг/човек изхвърлени пластмасови опаковки и 40%
рециклирани средно за Европейския Съюз (ЕС)9. Въпреки въвеждането през
2017 г. на продуктова такса върху пластмасовите торбички в България и
намаляването с 50 % на тяхното използване9, проблемът с пластмасовото
замърсяване на Черно море продължава да бъде належащ проблем.
Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци всъщност е
трансграничен проблем. Решаването на този проблем изисква интегративен
подход, включващ повишаване на екологичната осъзнатост и отговорност на
широката
общественост,
ефективно
регионално
и
международно
сътрудничество и адекватно създадени и приложени законови мерки. В
действителност законовата рамка трябва да осигурява в дългосрочен план
екологични, икономически, социални и здравни ползи. Най-новият нормативен
документ на Европейската Комисия: “ Пластмасовите отпадъци: европейска
стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне
на възможности на отраслите ни” предлага стратегия за справяне с
пластмасовите отпадъци в четири основни аспекта: “рентабилно рециклиране за
предприятията”, “намаляване на пластмасовите отпадъци”, управление на
морските отпадъци и сътрудничество за намиране на “глобални решения”. Факт
обаче е , че регионален план за действие за Черно море и проблемът с
пластмасовите отпадъци все още не е приет3,4.

Цел на инициативата
Инициативата на Консултативния Съвет за Черно море (КСЧМ) беше
продиктувана от новата Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци и
кръговата икономика. КСЧМ имаше за цел да събере за диалог
заинтересованите страни за да се чуе техния глас и да се постави началото за
интеграция на различните сектори за постигане на обща кауза. На този ден в
знак на подкрепа на стратегията бяха използвани само средства, материали и
консумативи без пластмаси.
В допълнение Кръглата маса имаше за цел да подкрепи промяната към
повишаване на екологичната осъзнатост и отговорност не само като
представляваща част от риболовния бранш, но и като граждани на новото
настояще и бъдеще за децата ни.

5

Обща информация
Кръгла маса
На 30 май 2018 г. в хотел Аква, гр. Бургас се проведе кръгла маса на тема
„Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци – инициатива за
сътрудничество за превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи
възможности за устойчиво развитие“, организирана от Консултативен съвет за
Черно море.
Сред поканените бяха представители на Дирекция “Морско дело и рибарство”
към Европейската Комисия, министерства, кметове на морски общини, научни
институции, екологични организации, туристическия бранш, представители на
рибопреработвателните и рибарски сдружения, производители на пластмасови
изделия с иновативна и екологична насоченост, фирми за рециклиране на
отпадъци, ИАРА и управители на рибарски пристанища.
Срещата беше организирана в три основни тематични панела, като след
всеки панел беше предвидено време за въпроси към презентиращите от всеки
панел и евентуална дискусия върху належащи теми. Темите и презентиращите
участници в кръглата маса са представени в Таблица 1.
В допълнение беше поканен и художникът-журналист Стоян Радев, който
представи картинна изложба с маслени платна на тема „Дребните рибари- бит,
поминък и любов към природата“.
На всеки участник в Кръглата маса беше раздаден формуляр, в които всеки
участник можеше да отбележи принадлежността си към определена
заинтересована група и при желание да предложи мерки към различни
институции и заинтересовани групи с цел ефективното справяне с
пластмасовите отпадъци. За повече информация, образец на предоставения
формуляр е приложен в Приложение 1.
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Табл.1: Теми и презентиращи участници в кръглата маса

Първи панел:
Замърсяване на
моретата с
пластмасови
отпадъци - настоящ и
належащ проблем

„Румънски опит в справянето с предизвикателствата
на морските отпадъци: установяване на факти и
определяне на цели, относно морските отпадъци по
плажовете.“ Михаела Кандея, Изпълнителен директор
на НПО „Маре нострум“, Румъния
„Морските екосистеми- състояние и влияние на
пластмасовите отпадъци върху екосистемните
услуги“
проф. Симеон Николаев Институт „Григор Антипа“,
Констанца, Румъния
„Сезонна динамика на морските отпадъци по
българското черноморско крайбрежие.“
Доц. д-р инж. Анна Симеонова, Катедра екология и
защита на околната среда, Технически университет,
Варна, България

Втори панел:
ЕС- Ефективни
регулаторни мерки за
борба с пластмасите
и запазване на
морските ресурси

Трети панел:
Възможни
икономически
инструменти за
дългосрочно
предотвратяване на
замърсяването и
ефективно
рециклиране на
отпадъците на
национално равнище

„ЕС- Стратегия за борба със замърсяването с
пластмасови отпадъци, иновации и циркулярна
икономика.“
Марис Стулджис, Генерална Дирекция “Морско дело и
рибарство”, Европейска комисия, Белгия

“Проект MELTEMI: „Подобряване и усъвършенстване на
транснационалното законодателство в областта на
морските отпадъци.”
Доц. д-р Виолин Райков, Секция Морска биология и
Екология” при ИО-БАН, България

“Събиране и депониране на отпадъците на брега и в
пристанищата- контрол и мониторинг.“
Доц. Д-р Галин Николов, ИД на ИАРА, България

„Значимост на рибарският сектор в превенцията,
събирането и стоварването на пластмасовите
отпадъци на пристанищата. Облекчения и стимули за
дребно-рибарския сектор за запазване на поминъка и
ефективно участие за преминаване към циркулярна
икономика.“
д-р Йордан Господинов, Генерален секретар на КСЧМ,
България
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Кръглата маса приключи с брифинг и изводи от срещата.

Работни групи
На 31 май 2018 г. в хотел Аква, гр. Бургас се състоя среща на работните групи
1: „Възможности за риболов в защитените морски зони“ и 2: „Устойчив риболов
– съоръжения и ресурси“ към КСЧМ с цел анализ на попълнените от участниците
в кръглата маса на 30.05.2018 формуляри и изготвяне на препоръки към
съответните- институции, общини, рибарските сдружения.

Дискусия
Среща кръгла маса
В Панел 1 бяха представени презентациите на Михаела Кандея, НПО „Маре
нострум“, Румъния и на доц. д-р инж. А. Симеонова, Технически Университет,
Варна, България. Презентацията на проф. Симеон Николаев Институт „Григор
Антипа“, Констанца, Румъния беше отложена за по-късен етап.
Основни заключения от презентациите по панел 1:
•
•
•
•
•

През последните години се наблюдава ръст на замърсяването плажа,
като туристите са основните замърсители.
С най-голям дял са замърсяванията с полимерните материали и цигарени
угарки.
Превенцията трябва да е приоритетна мярка и тя трябва да е на
образователна основа – както в училищата, така и на различни целеви
групи.
Ролята на властите е от огромно значение, както на национално, така и
на местно ниво.
Общините трябва да организират събирането на отпадъци и тяхното
извозване, както и да съблюдават и санкционират нарушителите.

Дискусия по презентациите от Панел 1:
Европейска асоциация на дребно-мащабните рибари отбеляза, че
повечето наблюдения на замърсяването са направени по плажовете, а в
същност в морето има голямо количество строителни отпадъци, които не се
виждат, а и няма как да бъдат изхвърлени от морето. Представителят
акцентира, че не е достатъчно само да се събират отпадъците, а е необходимо
и да се променят производствата. От изключително значение е
сътрудничеството между всички заинтересовани страни, като това е съобразено
с нуждите на хората. Представителят на Европейска асоциация на дребномащабните рибари подчерта, че когато се прилагат мерки в кръговата икономика
е необходимо те да са интегрирани и споделени от най-малкия участник до найвъзрастния и че тези мерки трябва и да са иновативни. Той добави, че е важно
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да има и финансови стимули, които да накарат рибарите и производителите да
се съобразяват с мерките. Например рибарските мрежи, които не са годни за
употреба могат да се връщат, като съответно на рибарите се заплаща за това.
Димитър Канариев от Национална асоциация "Българско Черноморие"
наблегна, че е интересно да се изследва какъв е приносът на дивото
къмпингуване за замърсяването по плажовете. Важно би било да се картират
диво къмпингуващите.
В Панел 2 беше представена презентация на Марис Стулджис, Дирекция
“Морско дело и рибарство”, Европейска комисия, Белгия. Инициативата на
Дирекцията по “Морско дело и рибарство” е да се допита до Консултативните
съвети по темата за замърсяването в морето, както и за рибарските съоръжения,
които да се използват с цел по-малко замърсяване.
Основни заключения от презентациите по панел 2:
•
•
•
•

Рибарите са част от решението на проблема със замърсяването. Именно
с тях трябва да се търси сътрудничество.
Трябва да се осигуряват чували в които рибарите да събират отпадъците.
Трябва да се организират специално обособени места на пристанищата
където да се разтоварват събраните отпадъци.
Трябва да се създадат възможности за финансово стимулиране на
рибарите.

Дискусия по презентациите от Панел 2:
Г-н Павлов, представител на едрогабаритния риболовен флот отбеляза,
че основното замърсяване е по плажовете и повдигна въпроса как тогава
рибарите да се ангажират със събирането на отпадъците. Според него, това е
допълнителен ангажимент, изискващ време и ресурс и затова трябва да е
финансиран.
Йордан Господинов, КСЧМ сподели, че рибарите улавят много отпадъци в
морето, което изисква усилия и отнема време, а няма къде да се стоварват. Той
обърна внимание, че на пристанищата трябва да има места за събиране на
такива отпадъци, а общинските служби да ги извозват. Събирането на отпадъци
от рибарите не може да е целенасочено, а само това, което е попаднало в
мрежите и траловете.
Г-н Павлов, представител на едрогабаритния риболовен флот добави, че
в българското законодателство има много разписани разпоредби за събиране и
съхранение на отпадъци, но на практика няма никакво изпълнение. Той засегна
и друг проблем- за сантинните води и факта, че никой не коментира това, което
се изхвърля в морето. Според него законодателната рамка съществува, но на
ниво институции – няма резултат.
Европейска асоциация на дребно-мащабните рибари изрази опасения, че
замърсяването в морето е опасно и за самите рибари, например найлоновите
торби, които се завиват около витлото на лодките. Представителят добави и още
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един пример- рибата, която поглъща пластмасови частици и става вредна и за
консумация.
Хайдзе Симерс, Дирекция “Морско дело и рибарство”, Европейска
комисия потвърди, че за изхвърлянето на сантинните води има много разписани
разпоредби, но трудността идва при изпълнението им. Като пример бяха
посочени круизните кораби, които са шампиони по управлението на отпадъците,
но когато корабите акостират на пристанищата възникват трудности, защото
количеството на отпадъците е огромно, а на сушата няма съоръжение с нужния
капацитет. Тя акцентира, че целта на ЕК e да има специални разпоредби и да се
насърчават хората да ги спазват. Важно е отпадъците дa се събират и да се
лимитира тяхното количество, както и пристанищата трябва да са така устроени,
че да има възможност всичко това да се случва.
Марис Стулджис, Дирекция “Морско дело и рибарство”, Европейска
комисия отговори на коментара на г-н Павлов, че съществува фонд за
държавите-членки, в който те да заделят средства и да избират за какви
дейности да ги пренасочват. Например в Англия съществува проект „Лов на
отпадъци“. Той отбеляза, че ако се събират и тук отпадъци е необходимо да има
система и съоръжения за депониране и рециклиране.
Михаела Кандея, НПО „Маре нострум” сподели, че и в Румъния съществува
подобен фонд- държавата е отделила средства, но те не се използват за
управлението на отпадъците по плажовете и морето.
В Панел 3 бяха представени презентациите на Доц.д-р Виолин Райков, ИОБАН, България, д-р Йордан Господинов, КСЧМ, България, и презентацията на
проф. на проф. Симеон Николаев Институт „Григор Антипа“, Румъния.
Основни заключения от презентациите по панел 3:
•
•
•

За справяне с проблема с отпадъците е необходимо организирането на
широката общественост.
Повишаване на екологичната образованост на подрастващото поколение
е от изключително важно значение.
Като положителен пример може да се посочи, че България е една от
първите страни в ЕС въвела такса за найлоновите торбички.

Дискусия по презентациите от Панел 3:
Йордан Господинов, КСЧМ изрази мнение, че науката и образованието
трябва тясно да си сътрудничат за справяне с предизвикателството с
пластмасовите отпадъци. В допълнение, важна е и ролята на рибарските
асоциации, които да осведомяват своите членове за програми и начини за
справяне с проблема. Той заключи, че ролята на рибарския сектор е голяма за
събирането и разтоварването на отпадъци от Черно море.
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Анна Симеонова, Технически Университет Варна отправи въпрос към
Виолин Райков: “ Правено ли е изследване на микропластмасите, които попадат
в морските организми?”
Виолин Райков, ИО-БАН отговори , че все още няма нужната апаратура и
know-how за провеждане на такова изследване, но от Института по океанология
в гр. Варна са в процес на преговори с норвежки учени за обмяна на опит и
обучение.
Г-н Павлов, представител на едрогабаритния риболовен флот обобщи,
че от изложените теми става ясно, че по-големият отпадък е по плажовете и помалко в морето, където могат да са полезни рибарите. Той допълни, че в
България за пластмасовите опаковки има допълнителна такса, която заплащат
производителите, които ги използват. Г-н Павлов направи уточнение по темата
за сантинните води – в България законодателството е много добре развито, но
на ниво месни власти – не се изпълнява.
Анна Симеонова, Технически Университет Варна добави, че от
извършените наблюдения повечето от замърсяването не е продукт на
корабоплаването. По брега почти не се срещат отпадъци от корабите.
Виолин Райков, ИО-БАН изказа мнение, че е необходимо е да се наблегне
на транснационалното сътрудничество и приемане на общи мерки. Голям
замърсител на Черно море са теченията и реките, които се вливат в него, напр.
р. Дунав и големите украински реки.
Галин Николов, ИАРА се произнесе, че няма мярка за събиране на
отпадъците от Черно море. Според него, трябва да се предложи на комитета по
наблюдение да се създаде мярка за финансиране и обособяване на места за
събиране на пластмасови отпадъци.
Г-н Павлов, представител на едрогабаритния риболовен флот отново
наблегна колко важно за рибарите е дейността по събирането и изваждането на
отпадъците да бъде възмездена.
Г-н Павлов, представител на едрогабаритния риболовен флот отправи
въпрос и към проф. Симеон Николаев: “Промяната на цвета на водата в Черно
море през миналата година на какво се дължи?
Проф. Николаев, Институт „Григор Антипа “ отговори, че подобни
феномени се случват все по-често. Установени са повишения на стойностите на
метан, свързан с геоложки процеси навътре в Черно море. Според него е имало
и слухове за изхвърляне на токсични вещества в Черно море, затова трябва да
се търсят начини за засичане на нови вещества във водата. Той заключи, че
една от последните заплахи за екосистемите в Черно море са и новите видове
медузи, които на практика нямат естествен враг.
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Среща работни групи
На следващия ден след Кръглата маса се пристъпи към анализ на
попълнените анонимни анкети, включващи предложения за въвеждане на мерки
за борба със замърсяването с пластмасови отпадъци. Списъкът включваше 28
регистрирани участника от различни заинтересовани групи. Констатирано беше,
че на срещата не са били представители на производители от пластмасовата
индустрия, на общини и министерства, въпреки отправените към тях официални
покани за участие в дискусията.
Попълнените анкетни формуляри бяха 18 на брой, като представителите на
различните заинтересовани групи бяха както следва: 2-ма представители на ЕК,
5-ма представители на екологични организации, 6-ма представители от
асоциации на рибарите, 1 представител на фирма за рециклиране, 2-ма
представители от научните среди и 2-ма представители от други.

Предложения
Препоръките за мерки за справяне със замърсяването с пластмасови
отпадъци в Черно море на различните представители на участващите
заинтересовани групи бяха детайлно прегледани, анализирани, и групирани.
Препоръките изложени по-долу, са основани както на информацията,
съдържаща се във формулярите, така и на информацията от дискусиите по
време на Кръглата маса и могат да бъдат обобщени в следните няколко
предложения:
1. Разработване на план за управление на пластмасовите отпадъци
(Графика 1), съдържащ четирите основни компонента за справяне с
проблема с пластмасовите отпадъци в Черно море- превенция
(обучение на различни целеви групи, включително и деца с цел
превенция на замърсяването), събиране на отпадъците, рециклиране
и наблюдение.

12

Превенция
Образоване
Превантивно
намаляване на
отпадъците
Събиране на
съществуващите
отпадъци

Наблюдение

Определяне на
рециклиращи
технологии

Графика 1: Схематично представяне на план за управление на
замърсяването с пластмасови отпадъци.
2. Повишаване на екологичната осъзнатост и отговорност на местната
общност чрез периодично организирани информационни кампании.
3. Популяризиране на кампаниите с участие на различни заинтересовани
групи чрез подходящо медийно отразяване с цел засилване нагласата
на населението за опазване на Черно море.
4. Регламентиране и наблюдение на дивото къмпингуване,
което
създава тонове биологични и пластмасови отпадъци с цел да се
ограничи неправилното и незаконно стоварване на отпадъци и оттам
попадането им в морския басейн.
5. Подобряване на политиката на управление на отпадъците чрез
осигуряване на контейнери за отпадъци в районите на плажовете,
които не са на концесия.
6. Насърчаване на обществеността за по-голяма активност и участие в
решаването на проблема с отпадъците чрез организиране на
периодични кампании за събиране на отпадъците по плажовете.
7. Засилване и хармонизиране на съществуващите правни и
административни интрументи и ефективното им прилагане за
намаляване на замърсяването, включително налагане на санкции на
замърсителите.
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8. Управление на морските отпадъци чрез поставяне на контейнери в
близост до лодко-стоянките, с цел отпадъците, които морето изхвърля
на брега, както и тези които рибарите събират с мрежите си, да бъдат
регламентирано депонирани.
9. Разработване на регионални схеми за управление на отпадъците, в
т.ч. общините да осигурят специално оборудвани места на
пристанищата за събиране на морските отпадъци и да ги включат към
съответното сметоизвозване за района.
10. Идентифициране на финансови източници с цел ангажиране и
стимулиране на дребно-мащабните рибари да събират и предават
пластмасови отпадъци в съответен пункт.
11. Обединяване на усилията на местните власти, концесионери, рибари
и други заинтересовани страни за по-ефективно решаване на
проблема с отпадъците.
12. Подобряване и ефективно прилагане на законодателната рамка
относно употребата и изхвърлянето на материали от пластмаса.
13. Провеждане на диалог с институциите за формиране и изпълнение на
политики за ограничаване и възпиране на процесите на замърсяване
на морето.
14. Намаляване драстично на номенклатурата на произвежданите
пластмасови изделия и подкрепяне на иновациите с цел намиране на
алтернативни суровини за заместване на полимерните материали.
15. Иницииране на диалог и стимулиране на обмен на информация и
заимстване на добри практики в областта на справянето със
замърсяването с морски отпадъци.

Заключение
Замърсяването на моретата и океаните с пластмасови отпадъци е световен
належащ проблем с пагубно влияние върху екосистемите и човешкото здраве.
Черно море е едно от най-замърсените с пластмасови отпадъци и българското
черноморско крайбрежие не прави изключение от общата тенденция.
Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци обаче е трансграничен
проблем, изискващ интегративен подход и ефективно регионално и
международно сътрудничество. За тази цел КСЧМ инициира Кръгла маса на
тема „Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци – инициатива за
сътрудничество за превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи
възможности за устойчиво развитие“ с цел открит диалог между
заинтересованите страни и интеграция на различните сектори за постигане на
обща кауза.
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От презентациите и дискусията по време на Кръглата маса беше
констатирано, че основната част от замърсяването идва от източници на сушата
и се дължи на няколко фактора- ниска екологична образованост, осъзнатост и
отговорност на различни заинтересовани групи; липсата на законова рамка за
превенция, оценка и мониторинг на морските отпадъци или ако има такива
регулаторни инструменти, то те не са ефективно приложени; липса на
координиране и синхронизиране на властите на национално и регионално ниво
с цел превенция, събиране, сортиране и рециклиране на пластмасовите
отпадъци; липса на сътрудничество между общините и рибарския и
рибопреработвателния сектор с цел намаляване замърсяването на морския
басейн и липса на ефективен план и подходящи съоръжения за управление на
морските отпадъци в областта на пристанищата.
Предложените мерки основани на дискусиите по време на Кръглата маса и
попълнените формуляри включват четирите основни компонента за справяне с
проблема с пластмасовите отпадъци в Черно море –превенция (повишаване на
екологичната осъзнатост, подходящо медийно отразяване, сътрудничество
между институциите за създаване и изпълнение на политики за ограничаване и
възпиране на процесите на замърсяване на морето, подкрепяне на иновациите
за използване на алтернативни суровини и санкциониране на замърсителите),
събиране (подобряване на политиката на управление на отпадъците на
национално и регионално ниво, активно участие на обществеността и
интегриране и стимулиране на рибарския сектор, тъй като дребно), рециклиране
(ефективно прилагане на съществуващите мерки на регионално ниво) и
наблюдение (регламентиране на дивото къмпингуване, оценка на морските
отпадъци по плажовете и в морето и обмен на информация и заимстване на
добри практики).
Организираната от КСЧМ Кръгла маса имаше за цел да постави началото на
диалог и съвместно сътрудничество на регионално, национално и
международно ниво. Една от целите на организацията е да работи за
повишаване на екологичната и социална отговорност както на самите членове
на организацията, така и в сътрудничество с различни заинтересовани групи.
Въпреки, че не всички заинтересовани групи бяха представени на кръглата маса,
организираното събитие може да бъде оценено като успешно полагане на
началото на пълноценни дискусии и бъдещи ползотворни сътрудничества.

Перспектива за бъдещи дейности
КСЧМ смята, че организираната Кръгла маса на тема: „Замърсяването на
Черно море с пластмасови отпадъци – инициатива за сътрудничество за
превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи възможности за
устойчиво развитие” е само началото за постигане на пълноценна екологична и
социална отговорност. Организацията ще продължи да работи в тази насока
като ще залегне този принцип в приоритети си за бъдещи проекти. КСЧМ
възнамерява да осъществи мост за адекватно предаване на информация между
научните среди и членуващите рибарските асоциации с цел по ефективно
опазване на морето от замърсяване.
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В допълнение, КСЧМ ще влезе в диалог със съответните и отговорни
институции с цел препоръка за изграждане на регламентирани места на
рибарските пристанища за събиране на отпадъците и последващото им
ефективно включване в кръговата икономика.
КСЧМ също така предвижда диалог с Министерството на околната среда и да
проучи възможността за изготвяне на препоръка , в която да е заложено
предложение от таксата за околната среда да се отделят средства за
компенсация на рибарите ако събират отпадъци от морето и да се финансира
поставянето на пунктове за стоварване и събиране на пластмасови отпадъци.
КСЧМ възнамерява да проучи възможностите за възлагане на научни
изследвания и тяхното финансиране, например анализ на дейностите свързани
с рибарството, туризма и корабоплаването, вливането на реките и връзката със
замърсявания с морски отпадъци по българското крайбрежие. В заключение,
КСЧМ предвижда да възложи на доц. Виолин Райков от ИО на БАН изготвянето
на презентация на тема : "Подобряване на транснационалното законодателство
в областта на морските отпадъци и анализ на разпространението на отпадъците
по морското дъно. “
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Приложение 1
Формуляр за участие
в кръгла маса на тема: „Замърсяването на Черно море с пластмасови
отпадъци-инициатива за сътрудничество за превръщане на
настоящите предизвикателства в бъдещи възможности за устойчиво
развитие.“
30 май 2018 г. гр. Бургас, България

1) Моля отбележете с  (вярно), представител на коя група сте:

Община

ЕС

Медия

Пластмасова индустрия

Фирма за рециклиране

Пристанище

Екологична организация

Асоциация на рибарите

Научни среди

Министерство

ж Други, моля уточнете

2) Моля отбележете в полето по-долу вашият коментар или препоръка
за въвеждане на мярка /мерки за регулиране и борба със
замърсяването с пластмасови отпадъци. Моля продължете на
другата страница, ако ви е необходимо повече място.
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(Продължение)
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