
Дескриптор 10 Морски отпадъци
мониторинг, мерки, последващи действия

V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Черноморски район“ 



Резултати от изпълнението на програмата за 
мониторинг по Дескриптор 10 „Морски отпадъци“ 

за 2020 г.



Мониторингът по Дескриптор 10 Морски отпадъци за 
2020 г.

 в частта плажни / брегови отпадъци > 2,5 cm 
(т.н. макроотпадъци)

е изпълнена в рамките на Договор  с предмет 

“Провеждане на мониторинг на макроотпадъци по 
плажните / бреговите ивици на Северното и 
Южното Черноморие”

възложител Басейнова дирекция „Черноморски район“

изпълнител: НПО Сдружение „Наш свят“

o финансиране: Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС)



Честота на наблюдение:

изпълнени 4 сезонни кампании (май, юли-август, септември и октомври)

Обходени 9 плажни / брегови ивици

1. плаж “Дуранкулак-Север 1”

2. плаж “Крапец”

3. брегова ивица канал 2-Варненско езеро-Черно море

4. плаж “Шкорпиловци-Север”

5. плаж “Бяла-Карадере”

6. плаж “Обзор-детски лагери”

7. плаж “Иракли”

8. плаж до Черноморски солници, гр. Бургас

9. плаж “Алепу”

плаж “Устието на река Велека” беше изключен от програмата за
2020 г. т.к. е отдаден на концесия.



Наблюденията обхващат 8 основни категории отпадъци:

1. Изкуствени полимерни материали.            2. Каучук (гума).
3. Плат / текстил.                                                  4. Хартия / картон. 
5. Обработен дървен материал.                       6 Метал.

7. Стъкло / керамика.                                          8. Неидентифицирани отпадъци. 

Mетодология за наблюдение и оценка на плажни / брегови отпадъци > 2,5 cm: 
наблюдение на едни и същи плажни ивици (вкл. избрани 1000 m секции и по две 100 m 
секции от 1000 m-те). Разделно събиране на отпадъците по категории и подкатегории, 
класифициране по брой и тегло на отделните категории отпадъци (пластмаса, хартия, 
текстил и т.н.), подкатегории и общо. Вписване на информацията в протоколи за 
мониторинг.



плаж “Обзор –

детски лагери”

плаж „Дуранкулак

– север 1“

плаж „Алепу“

плаж „Крапец“ 

плаж

„Иракли“

плаж „Бяла-

Карадере“

2 520 бр. 

2 580 бр. 

5 405 бр. 

3 345 бр.

3 387 бр. плаж до Черноморски

солници – гр. Бургас

3 428 бр. 

3 744 бр. 
плаж „Шкорпиловци

север“

4 431 бр.

„канал 2 Варненско

езеро-Черно море“

12 326 бр.Резултати

2020 г.

Сравнение на количеството отпадъци по 
брой за 9-те плажни / брегови ивици



Най-многобройни са:

o пластмасовите бутилки, капачки и 
рингове от тях, чаши, туби, 
сламки, бъркалки, фасове и 
филтри от цигари, въжета, канап, 
парчета от тях; 

o хартия и картонени опаковки;

o дрехи и парчета плат;

o стъклени бутилки, шишенца и 
парчета от тях;

o метални кенчета от напитки, 
флакони от козметика, 
лекарствени средства и спрейове).

80 % от отпадъците, постъпващи 
в морската среда (marine litter ) 
са от категория „пластмаса“



Сравнение на резултатите от проведените наблюдения за 
периода 2017-2020 г.

Общ брой отпадъци за 2017 г.: 77 488 бр. Общо тегло: 3 410,199 кг.

Общ брой отпадъци за 2018 г.: 49 789 бр.             Общо тегло: 2 987,644 кг.

Общ брой отпадъци за 2019 г.: 40 694 бр.             Общо тегло: 2 023,293 кг.

Общ брой отпадъци за 2020 г.: 41 166 бр.             Общо тегло: 3 393,865 кг.

За периодът 2017 - 2019 г. се наблюдава стабилна тенденция към намаляване на
отпадъците по брой и тегло. През 2020 г. има леко увеличение спрямо 2019 г.

/увеличени количества отпадъци по плажовете: "Дуранкулак - север 1",
"Шкорпиловци - север", „Иракли”, плаж до Черноморски солници гр. Бургас.
Най - драстично е увеличението на отпадъците по брегова ивица „Канал 2 -
"Варненско езеро - Черно море”/



 През последните години се наблюдава увеличаване на броя на 
нерегламентираните сметища в близост по плажните ивици (в близост до 
плаж Обзор-детски лагери);

 увеличаване на отпадъците около местата с т.н. диво къмпингуване с 
палатки и каравани (плажовете около Крапец, Дуранкулак и Шабла);

 увеличаване на отпадъците по брегова ивица „Канал 2 - "Варненско езеро 
- Черно море” (връзка с гъсто населен район-кв. Аспарухово, гр. Варна)

 увеличаване и на отпадъците, внесени чрез реките, деретата, откритите 
отводнителни канали, вливащи се в Черно море

Пътища на навлизане/натрупване на 
отпадъците по морските плажове и 
в морската среда



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

Връзка между ПУРБ на ЧРБУ 2016 – 2021 г. (РДВ) и Морска стратегия 
(РДМС) по отношение на отпадъците: 
- мерки от Програмите от мерки към ПУРБ и Морската стратегия, 
свързани с Дескриптор 10 Морски отпадъци (планиране / изпълнение).

Мерки от Програмата от мерки към втория План за 
управление на речните басейни на Черноморски район за 
басейново управление на водите (ПУРБ на ЧРБУ) 2016-2021 г.

V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)



Ключов тип мярка (КТМ) с код 21 “Мерки за недопускане или контрол на 
замърсяването от урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура”
Връзка с КТМ 29 Дескриптор 10 (РДМС)

Име на мярката във втори ПУРБ на ЧРБУ: “Намаляване на замърсяването от 
корабна и пристанищна дейност”. Код на действие: DP_3_1

Действие за изпълнение на мярката: “Осъществяване на контрол на дейности по 
събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително 
отпадъчни води”

Описание на мярката: “Контрол на дейности по събиране и транспортиране на 
корабни и битови корабни отпадъци”

Година на стартиране на мярката: 2017

Обхват (място) на прилагане: крайбрежни водни тела Варненски залив с код 
BG2BS000C005 и “Южен Бургаски залив <30 m” с код BG2BS000C1308

Източник на финансиране: държавен бюджет

Отговорна институция: ИАМА към МТИТС

V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)



Име на мярката във втори ПУРБ на ЧРБУ: “Намаляване на замърсяването от 
корабна и пристанищна дейност”. Код на действие: DP_3_2

Действие за изпълнение на мярката: “Осъществяване на контрол по отношение 
на управлението на отпадъците в районите на рибарските селища”

Описание на мярката: “Осъществяване на контрол по отношение на 
управлението на отпадъците в районите на рибарските селища на територията на 
крайбрежните общини”

Година на стартиране на мярката: 2017

Обхват (място) на прилагане: населените места в обхвата на водното тяло (14 бр. 
крайбрежни водни тела)

Източник на финансиране: Общински бюджет

Отговорни институции: крайбрежните общини, попадащи в обхвата на 14 ВТ 
(справка - Приложение 7.2.a – Програма от мерки по водни тела за постигане на добро 
състояние на водите в ЧРБУ  https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_7.html)

V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)

https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_7.html


Име на мярката във втори ПУРБ на ЧРБУ: “Намаляване на замърсяването от корабна 
и пристанищна дейност”. Код на действие: DP_3_3

Действие за изпълнение на мярката: “Разработване и прилагане на инструкция и 
мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности”

Описание на мярката: “Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане 
замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности за

 контейнерен терминал Бургас-запад

 пътнически терминал Бургас

Отговорна институция: "Пристанище Бургас" ЕАД с партнираща институция ДППИ

 пристанището на Бургаски корабостроителници

Отговорна институция: „Бургаски корабостроителници» АД с партнираща институция
ДППИ

 пристанището на КРЗ порт Бургас

Отговорна институция: „КРЗ порт Бургас” АД с партнираща институция ДППИ

Обхват (място) на прилагане: крайбрежно водно тяло “Южен Бургаски залив <30 m” с 
код BG2BS000C1308

Година на стартиране на мярката: 2017

Източник на финансиране: средства на реалния сектор



V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)

• Име на мярката във втори ПУРБ на ЧРБУ: “Намаляване на дифузното  
замърсяване от отпадъци от населени места”. Код на действие: DP_14_4

• Действие за изпълнение на мярката: “Преустановяване на 
експлоатацията на нерегламентирани сметища, които са причина за 
влошаване на състоянието на водите”

• Описание на мярката: “Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и 
есенен сезон) за почистване на устието на реките”

• Година на стартиране на мярката: 2017

• Източник на финансиране: общински бюджет. Заложени ежегодни 
средства за всяка община за всяко крайбрежно водно тяло: 2500 лв.



• Обхват (място) на прилагане: устието на реките във водосбора на следните              
9 крайбрежни водни тела:

 “от к.к. Камчия до Шкорпиловци” с код BG2BS000C1006
Отговорни институции: Общините Аврен и Долни чифлик

 “от Шкорпиловци до н. Емине” с код BG2BS000C1007
Отговорни институции: Общините Долни чифлик, Бяла и Несебър

 “от Каварна до н. Галата” с код BG2BS000C1013
Отговорни институции: Общините Каварна, Балчик, Варна и Аксаково

 “от н. Галата до к.к. Камчия” с код BG2BS000C1113
Отговорни институции: Общините Варна и Аврен

 от н. Емине до Свети Влас с код BG2BS000C1008
Отговорни институции: Община Несебър

 “от Св. Влас до Поморие” с код BG2BS000C1108
Отговорни институции: ОбщинитеНесебър и Поморие

 “от Поморие до Сарафово” с код BG2BS000C1208
Отговорни институции: Общините Поморие и Бургас

 “Южен Бургаски залив <30 m” BG2BS000C1308
Отговорни институции: Общините Поморие, Бургас и Созопол

 “от н. Маслен нос до н. Коракя” с код BG2BS000C1011
Отговорни институции: Община Созопол и Приморско



Име на мярката във втори ПУРБ на ЧРБУ: “Намаляване на дифузното  замърсяване от 
отпадъци от населени места”. Код на действие: DP_14_4

Действие за изпълнение на мярката: “Осъществяване на контрол по отношение на 
управлението на отпадъците в районите на рибарските селища”

Описание на мярката: “Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по 
крайбрежието (годишни, с честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км 
във вътрешността, извън плажните ивици”

Година на стартиране на мярката: 2017

 Обхват (място) на прилагане: крайбрежната зона в обхвата на 10 крайбрежни водни 
тела с кодове BG2BS000C1006, BG2BS000C1007, BG2BS000C1013, BG2BS000C1113, 
BG2BS000C1008, BG2BS000C1108, BG2BS000C1208, BG2BS000C1308, BG2BS000C1011 и 
BG2BS000C1012

Отговорни институции: крайбрежните общини, попадащи в обхвата на крайбрежното 
водно тяло (справка - Приложение 7.2.a – Програма от мерки по водни тела за 
постигане на добро състояние на водите в ЧРБУ)

Източник на финансиране: общински бюджет. Заложени ежегодни средства за всяка 
община за всяко водно тяло: 2500 лв.



V-то заседание на ЕКГ, 12.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)

 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.)

 Мярка 4 Подобряване на управлението на отпадъците, генерирани от кораби

 Мярка 5 Координирано организиране / 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

 Мярка 21 Внедряване на „морските отпадъци“ в съществуващото законодателство

Мерки от Програмата от мерки към 
Морската стратегия на Р България 2016-2021 г., свързани с 
Дескриптор 10-Морски отпадъци



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.)

• Код на мярката: BLKBG-M003-TRB. Тип: трансгранична. Връзка с Дескриптор 10
– Морски отпадъци

• Компетентни институции по мярката: МОСВ, БДЧР, РИОСВ.

• Година на стартиране: 2017. Година на прилагане на мярката (приключване):
2021

• Кратко описание на напредъка (2019): стартирало изпълнение.

• В периода 2017-2018, от страна на БДЧР са давани становища по проектите на
“Регионален план за действие за морски отпадъци за Черно море” и работна
програма към същия (Анекс 1) и „Ръководство за мониторинг на морските
отпадъци в Черноморската екосистема“. Регионалният план е приет на 34-та
среща на Черноморската комисия (24-25.10.2018 г., Истанбул, Турция).

• Не са стартирали националните действия: необходимо е да се сформира
междуведомствена работна група

V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)



Мярка 4 Подобряване на управлението на отпадъците, 
генерирани от кораби

• Код на мярката: BLKBG-M004-TRB. Тип: трансгранична. Връзка с Дескриптор 8 –
Замърсители в морската околна среда и 10 – Морски отпадъци

• Компетентни институции по мярката: МТИТС, ИАМА, ДМА Варна и Бургас, ДППИ.

• Година на стартиране: 2017. Година на прилагане на мярката (приключване): 2021

• Кратко описание на напредъка (2019): стартирало изпълнение. Мярката включва
оценка и подобряване на контрола върху дейностите по събиране и транспортиране на
отпадъци от корабната експлоатация.

 През 2019 г. стартират проект за „Техническа помощ за подготовката и
реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен
транспорт с национално значение“ и консултантска услуга за оценка на
необходимостта от последващо внедряване и развитие на интегрирана
информационна платформа, която да обединява и визуализира информацията от вече
внедрените информационни системи. Проектът цели подпомагане на ДППИ при
актуализацията на плановете за приемане и обработване на отпадъци (ППОО) в
пристанищата с национално значение, разширяване на обхвата на наличните Планове
с оценка на необходимостта от и последващо внедряване на съоръжения за превенция
и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в закрити
води и бреговата зона в района на пристанището и приемането на тези отпадъци.
Финансирането е осигурено от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-
2020 г.



Мярка 5
Координирано организиране / 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

• Код на мярката : BLKBG-M005-TRB. Тип: трансгранична. Връзка с Дескриптор 10 –
Морски отпадъци
• Отговорни институции за мярката: МОСВ и БДЧР.
• Година на стартиране: 2017. Последна актуализация на информацията: 2019.
Година на прилагане на мярката (приключване): 2021

• Кратко описание на напредъка: ежегодно изпълнение по мярката.
 2018 г.: 2 образователни кампании (деца, ученици и студенти, широка 

общественост). Проведени са две кампании за почистване на градски плажове. 
Изготвени са информационни материали и аудиовизуални материали - 3 
видеоклипа и 1 общ филм, извършени са 5 излъчвания по национална 
телевизия, в периода 21-31 октомври 2018 г. Видеоматериалът е достъпен на 
сайта на БДЧР на следния линк: 
https://www.youtube.com/watch?v=KeVtvbNKaNk&feature=youtu.be.

 2019 г.: проведени 2 информационни срещи, 2 открити урока и 4 почиствания 
на плажни ивици: на 5 юни, 29 и 30 октомври, и 7 ноември 2019 г.

V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)

https://www.youtube.com/watch?v=KeVtvbNKaNk&feature=youtu.be


Мярка 21 Внедряване на „морските отпадъци“ в съществуващото 
законодателство

• Код на мярката: BLKBG-M021-N. Тип: национална.

• Връзка с Дескриптор 10 – Морски отпадъци

• Компетентни институции: МОСВ и БДЧР.

• Година на стартиране: 2017. Последна актуализация на информацията:
2019. Година на прилагане на мярката (приключване): няма информация

• Мярката не е стартирала.

• Кратко описание на напредъка: Анализът на пропуските в действащата
нормативна уредба от гледна точка на постигане на целите на РДМС спрямо
морските отпадъци следваше да се извърши в рамките на обществена
поръчка „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова
икономика на Република България за периода 2021-2027 г.“, обявена с
Решение №158/12.09.2018 г. Същата е прекратена с Решение № 32 от
31.01.2019 г. поради необходимост от промяна и допълване на обхвата. Няма
нова информация.

V-то заседание на ЕКГ, 19.02.2021 г., БДЧР, Варна (онлайн)



Благодаря за вниманието!

Варна, ул. “Александър Дякович” № 33
тел.: 052/631 447, факс: 052/631 448

www.bsbd.org, e-mail: bdvarna@bsbd.org

http://www.bsbd.org/
mailto:bdvarna@bsbd.org

