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Въведение 

Настоящият документ е разработен в рамките на проект  MARLISCO – “MARine Litter in Europe 
Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility", финансиран по Седма рамкова програма. 

Отчетът цели да представи в детайли реализирана дейност по проекта (WP4) – Национлна 
обществена дискусия за замърсяването на Черно Море, организирана от Асоциация на 
Българските Черноморски Общини и проведена в град Варна, България. 

През 2014г. и началото на 2015г., национални форуми за замърсяването на европейските морета 
ще се организират паралелно в 12 Европейски страни, в рамките на проект MARLISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 1. Покана за участие в националната дискусия                       Снимка 2. Банер, анонсиращ събитието 
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1. MARLISCO  - кратко представяне на проекта, основни цели и очаквани 
резултати 

 
Финансираща организация:  
Седма рамкова програма (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-
1) 
 
Водеща организация:  
PROVINCIA DI TERAMO (Провинция Терамо – Италия) 
 
Партньори по проекта: 
 18 организации от 14 Европейски страни (Великобритания, 
Италия, Холандия, Белгия, Франция, Словения, Ирландия, 
Румъния, Дания, Германия, Кипър, Португалия, Гърция и 
Турция). Партньорите са представители на екологични 
оранизации, НПО, индустрията, научни и обучителни 
организации. 
 
Партньор за България:  
Асоциация на Българските Черноморски Общини 
 
Период на изпълнение:  
36 месеца (юни 2012 – май 2015) 
 

 
Основна цел на проекта: 

Финансираният по Седма рамкова прогрма проект "MARLISCO – MARine Litter in Europe Seas: 
Social AwarenesS and CO-Responsibility" цели да повиши обществената осведоменост за 
евентуалните проблеми и възможните решения във връзка с ключов въпрос, който заплашва 
морските местообитания по целия свят - това е натрупването на отпадъците в морските води!  

Една от основните цели е да се разбере и в последствие да се улесни обществен ангажимент, за да 
се вдъхнови към промени в отношението и поведението на обществото като цяло.  

MARLISCO признава необходимостта от съгласуван подход за насърчаване на съвместна 
отговорност чрез съвместен диалог между много играчи.  

Това ще бъде постигнато чрез организиране на паралелни дейности в 15 европейски страни, като 
националните дебати за морските отпадъци в 12 от тях, с участието на индустриални сектори, 
учени и обществеността, видео конкурс за ученици, образователни дейности, насочени към по-
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младото поколение, заедно с изложби за повишаване на осведомеността на широката 
общественост. 

MARLISCO има четири общи цели: 
 Да повиши осведомеността за последиците от обществото поведение по отношение на 

генерирането на отпадъци и управление на морските социално-екологични системи; 
 Да насърчи сътрудничеството и отговорността между различните участници; 
 Да се определи по-устойчива колективна визия;  
 Да се създаде основата за съгласувани действия. 

Повече за проекта на: www.marlisco.eu 

Тези цели ще бъдат постигнати чрез множество дейности и събития, организирани през цялата 
продължителност на проекта. Те са обобщени в рамките на седем взаимосвързани работни 
пакети на проекта (Фигура 1).  

.  

Фиг. 1. MARLISCO седем интегрирани работни пакети 

Една от основните дейности на проекта е поредица от национални форуми в партньорските 
страни, съдържаща се в WP4.  
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2. Национална обществена дискусия за замърсяването на Черно море 

 Как можем да намалим боклуците на нашите плажове и в морето? Това беше основния въпрос, на 
който се търсеше отговор по време на провелата се „Национална обществена дискусия за 
замърсяване на Черно море“ на 31.10.2014г. в хотел „Галерия Графит“ – гр. Варна. 

Организиран от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) точно на 
Международния ден на Черно море, националният форум бе финалната проява в рамките на 
европейския проект „MARLISCO – Проблемът с морските отпадъци на Европа: социална 
информираност и съвместна отговорност“, финансиран по Седма рамкова програма на ЕК.  

 

Снимка 3. Програма на националната дискусия 
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Участници 

На събитието присъстваха над 50 представителя на индустрията, неправителствени организации, 
общински администрации, академични институции и изследователски институции, медии, както 
и студенти от университетите, изучаващи екологията и опазване на околната среда. 

След като потвърдиха присъствието си на форума, всички от участници бяха поканени да 
попълнят предварително кратък Въпросник (the ‘before’ questionnaire), с цел да установим 
познанията им по темата и тяхното възприятие към проблема с отпадъците в морските води. 
Пълен списък на участниците в национания форум  и организациите, които представляваха може 
да видите в Таблица 1. 

Табл. 1 Списък на участниците на Националната обществена дискусия в България 

ИМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ/ПОЗИЦИЯ 

Румяна Радилова Еколог, Зам. Кмет община Аксаково 

Венета Георгиева Инспектор по държавен екологичен контрол в  „Морска администрация“ – Варна 

Дарина Иванова Председател, Морски клуб „Приятели на морето“ 

Людмил Икономов Изпълнителен директор, Институт за екологична модернизация 
Венцислав 
Николов Експерт по екология 

Христо Крачунов Катедра „Екология и опазване на околната среда“, Технически Университет 
„Варна“ 

Божидар Михайлов  Директор на дирекция “Бюро по труда” – Варна 

Дария Хаджийска Консултант по екологични проекти, denkstatt България (София) 

Деница Павлова Консултант по екологични проекти, denkstatt България (София) 

Десислава Спирова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Даниел Йосифов Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Миглена Цветкова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Кристин Зангова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Георги Стоянов Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Малта Христова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Добрин Петков Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 
Ралица Златева Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Даниела Станкова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 
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Валерия Тодорова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Славена Гацова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Пламена Желева Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Гергана Георгиева Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Божена Йорданова Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Галин Казаков Студент, специалност „Мениджмънт на водния транспорт“, ВВМУ „Н. Вапцаров“ 

Полина Антонова Координатор проекти, АБЧО 

Боряна Зангова Член на УС, Институт за младежки инициативи и иновации 

Светлана Маркова Член на УС, Институт за младежки инициативи и иновации 

Жанета Христова Черноморска регионална агенция за управление на енергията 

Toдор Тонев Председател, Черноморски Енергиен Клъстер 

Николай Ангелов Доц. д-р, Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна 

Елена Симеонова Експерт, Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА) 
Милена 
Налбанчева Експерт, Черноморска регионална агенция за управление на енергията 

Андрей Павлов Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Йоанна Христова Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Александър Русев Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Елена Кинджакова Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Таня Драганова Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Глеб Димитров Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Делян Дюлгеров Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Николай Маринчев Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Николай Матев Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Анна Боева Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Росица Асенова Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ - Варна 

Гинка Иванова Студент, катедра „Екология и опазване на околната среда“ , ТУ – Варна 

Мариета Бобева Директор, РТВЦ – Варна 

Дарина Докова Главен редактор, РТВЦ - Варна 
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Специални гости и лектори на форума 

По време на форума бяха представени най-съвременните факти за морските отпадъци и тяхното 
въздействие на местно, национално и международно ниво от присъстващите специални гости и 
лектори на форума. 

 

Снимка 4: Румяна Радилова (еколог, зам. Кмет на община Аксаково), Венцислав Николов (експерт по екология, 
Директор на "Басейнова дирекция – Варна“), Венета Георгиева (инспектор по държавен екологичен контрол в  

„Морска администрация“ – Варна) и Людмил Икономов (Изп. Директор на Институт за екологична 
модернизация). 

Мнения и становища за преодоляване на трудностите, свързани с отпадъците в Черно море и за 
намиране на съвместни решения, включващи и необходимата научна информация бяха 
споделени от присъстващите специални гости и лектори на форума:  

 Румяна Радилова (еколог, зам. Кмет на община Аксаково)  
 Венета Георгиева (инспектор по държавен екологичен контрол в„Морска администрация“ 

– Варна)  
 Людмил Икономов (Изп. Директор на „Институт за екологична модернизация”)  
 Венцислав Николов (дългогодишен директор на "Басейнова дирекция" – Варна) 

Водещ на събитието 

Водеща на дискусията беше г-жа Зоя Черешарова, популярно лице от Българската Национална 
Телевизия (БНТ2). Тя официално откри форума, представи гост лекторите и направи синтезиран 
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анализ на проблема със замърсяването на Българското Черноморие – законодателство касаещо 
опазването на крайбрежните зони и морската среда, основни източници, заинтересовани 
институции и др.  

Т.к. форумът целенасочено се проведе на Международния Ден на Черно Море, г-жа Черешарова 
припомни факта, че датата е определена за празник на Черно море през 1996 г. на среща на 
министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да 
бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за опазване на Черно море. 

 

Снимка 5: Водещата Зоя Черешарова и нейните гост-лектори. 

Експертен панел и видео репортажи 

Всеки един от гост лекторите, сподели своя опит и мнението си за проблема със замърсяването 
на морската среда от гледна точка на институцията, която представлява. 

Г-н Икономов сподели, че “единственият цивилизован начин за управление на крайбрежието е 
когато всички заинтересовани страни се включат в процеса, всеки каже какви са неговите 
проблеми, болки и да се изясни докъде могат да се простират неговите претенции.”  

Ето и някои от основните твърдения върху, които се обединиха всички експерти: 

 Стратегическият план за опазването на Черно море трябва да обедини действията на 6-те 
черноморски държави, но те често имат противоположни интереси и възможности. 
България също изостава в изпълнението на международните конвенции; 
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 Според гост експертите Черноморските общини трябва да получат пълномощия и 
финансиране да се грижат за Черно море, защото те са най-потърпевши от замърсяването 
му;  

 Основните замърсители на Черно море са отпадните води от брега, липсата на 
пречиствателни станции, туризмът и корабоплаването, категорични са експертите; 

  След бума на курортното строителство в пъти е надскочена възможността морето да се 
самопречиства. 

Медийните партньори на събитието бяха заснели предварително два видео репортажа  по темата, 
които бяха представени по време на събитието и предизвикаха горещи коментари сред публиката 
в залата: единият бе с инспектор от РЗИ – Варна, а втория с управителя на Поддържане чистотата 
на морсите води АД – Варна (ПЧМВ) – вижте видеото тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=zres9RZAKcs&feature=youtu.be  

Дискусионен панел и участие на аудиторията 

Сред публиката бяха авторитетни експерти, студенти от Техническия университет - Варна, 
катедра „Екология и опазване на околната среда“,  студенти от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 
специалност “Мениджмънт на водния транспорт”, общински служители от Черноморските 
общини, представители на неправителствени организации, които работят по проекти, свързани с 
опазването на околната среда. 

По време на цялата дискусия, ръководена от ко-водещ (от БНТ2) всеки от аудиторията имаше 
възможността да зададе въпроси на гост лекторите, както  и да изрази своето мнение за това как 
бихме могли да се справим с този екологичен, икономически и здравен проблем – замърсяването 
на Черно море! 
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По време на дискусионния панел бе дадена думата на експерти от екологични неправителствени 
организации, които запознаха аудиторията с някои добри практики и еко – инициативи ( Дарина 
Иванова, Председател на Морски клуб „Приятели на морето” – Варна;), както и с доклад 
„Подпомагане вземането на по-добри решения: пример от Черно море” (Дария Хаджийска и 
Деница Павлова– консултанти, denkstatt-България) 



 
 
 

 13 

Излъчване на форума 

Форумът се излъчи пряко от Варна по БНТ2, като имаше възможност заинтересованите лица от 
цяла България да го наблюдават и онлайн в специално разработената за целта електронна 
платформа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 4. Електронна платформа за онлайн гледане на форума 

Първи панел от провелия се в град Варна национален форум  може да гледате на: 

https://www.youtube.com/watch?v=3OughCVlSEk&list=UUv3BLN5-591MIVM-3OHbuRw 

 

3. Резултати от форума  

Ключът към опазването на моретата и океаните е в намаляване на замърсяването от 
корабоплаването, земните източници и реките, които се вливат в тях. Тези усилия трябва да се 
съчетаят с мерки за предотвратяване и контрол на атмосферното замърсяване. Освен това са 
необходими по-строги релативни мерки за риболова с цел опазване на ценните ресурси от риба. 

Като цяло, участниците във форума се обединиха около становището, че е необходимо е да се 
вземат следните превантивни мерки с цел опазване на Черно море: 
• Да се отделят дъждовните отводни тръби от градската канализация; 
• Да се предотврати изхвърлянето в морето на утайки и опасни изкопни материали; 
• Да се опазват уязвимите и ценни природни брегови ивици от застрояване, добив на материали 
и транспортиране на петрол; 
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• Да се прилага екологосъобразно планиране за регулиране и контрол на застрояването по брега; 
• Да се изисква двоен корпус на всички петролни танкери; 
• Да се рециклира използваният петрол; 
• Да се усъвършенстват уменията за почистване на разливи от петрол; 
• Да се изисква най-малко вторично стъпало за пречистване на отпадните води или пък 
използване на влажните зони (като естествените водни филтри), слънчеви и водни технологии 
или други екологосъобразни методи. 

Опазването на моретата, океаните и бреговите зони не може да се подобри само на европейско 
ниво, а още по-малко само на местно и регионално. Състоянието на Черно море в една 
конкретна страна, например, се влияе от политиката по опазването на околната среда на всички 
съседни страни. Екологичното състояние на бреговите зони зависи от поведението на всички 
заинтересовани страни, действащи в региона. 

Присъстващите участници на „Националната обществена дискусия за замърсяване на Черно 
море” гласуваха и се обединиха около следните „най-добри” решения за опазване на морската 
среда по-чиста: 
1) Подобряване еко-поведението на гражданите и туристите – чрез информационни 
дейности, насочени към плажуващите, с цел да ги информираме за действията, които те трябва да 
предприемат, за да се намали техния принос към проблема морските отпадъци 

2) Финансови ресурси за научни изследвания и дейности – идентифициране и осигуряване 
на допълнителни финансови ресурси с цел задълбочаване на научните изследвания и дейности 

3) Инвестиране в пречиствателни станции и други екологични решения за пречистване – 
привличане на ресурси за целта 

4) Промяна на националната политика срещу замърсяването – по сроги правила и глоби за 
големите замърсители на околната среда (индустриални предприятия). Освен това, 
Черноморските общини в България да получат по-големи правомощия и финансиране, за да се 
грижат за опазването на Черно море, тъй като те са най-засегнати от замърсяването 

5) Екологично образование за младежите - прилагане на интензивни образователни кампании 
за учители и младежи във връзка с опазването на околната среда и морските отпадъци 

Участниците индивидуално гласуваха за „най-доброто решение” от посочените по-горе за 
справяне с проблема с морските отпадъци – резултатите в %ти  са както следва: 

1) Подобряване еко-поведението на гражданите и туристите (15%) 
2) Финансови ресурси за научни изследвания и дейности  (7%) 
3) Инвестиране в пречиствателни станции и други екологични решения за пречистване (55%)  
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4) Промяна на националната политика срещу замърсяването  (10%) 
5) Екологично образование за младежите (13%) 
 

Заключение  

 Обяд за всички участници – в рамките на програмата за събитието бе включена кратка 
кафе пауза за всички участници, по време на която бяха прожектирани кратките видео 
филми от национлния видео конкурс по проекта (Top’10) и обяд. 

 
 Сертификати (Приложение 1) – организаторите от АБЧО бяха подготвили сертификати 

на английски език за всички участници и отделно сертификати за гост-лекторите за 
техния принос към обществената дискусия 

 
 Публикации в медиите (Приложение 2) – веднага след събитието бяха публикувани статии 

във всички регионални и местни електронни и печатни издания, както и бе излъчено 
директно интервю по БНР на организаторите на събитието 

 

Приложение 1. Сертификати за участниците  
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Приложение 2. Публикации в медиите 
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