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Проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за 

почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на 

морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за 

местния традиционен поминък“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на 

морските отпадъци“ 

 

 

 

Несебър е един от най-значимите културно-исторически обекти в България. Той беше включен 

в списъка на ЮНЕСКО за обекти на световното културно наследство през 1983 г. поради 

многобройните запазени паметници на културата, както на сушата, така и под водата, и 

уникалния, автентичен и добре запазен исторически и природен пейзаж. Част от този пейзаж - 

морското дъно около Несебърския полуостров е повлияно зле от натрупани отпадъци. През 

последните десетилетия той е натрупан най-вече като последователност от риболовни дейности 

в района на пристанищата: хиляди гуми, стари рибарски мрежи и въжета, найлонови торбички 

и найлонови листове, кабели, части от стари лодки, метални предмети използвани като котви, 

бутилки, консерви, пластмасови кутии и т.н. лежат на морското дъно и са частично или изцяло 

заровени в съвременните утайки. Замърсяването влияе зле на природната и културна ценност 

на Несебър и оказва негативно влияние върху биоразнообразието и подводните паметници на 

културата. Тези отпадъци се виждат ясно на въздушни изображения - стотици гуми и други 

предмети в района на пристанищата. 

 

Община Несебър предвижда да извърши почистване на акваторията на града чрез няколко 

водолазни кампании. Те ще бъдат предшествани от изследване с дистанционно проучване, 

целящо да запише всички видими обекти от отпадъци на морското дъно, разпространението на 

отпадъци в акваторията на Несебър, най- засегнатите райони. Избраните зони за почистване ще 

бъдат разделени на сектори, които ще се почистват от водолази и съпътстващи лодки в 

съответствие с график. За да изпълни едно интегрирано проектно решение, Община Несебър 

планира още да бъдат извършени тестови ивични разкопки за оценка обема на отпадъците в 

утаечните слоеве, съответно всички събрани данни от разкопките, геофизичното проучване и 

водолазните акции да се обобщят в анализ за въздействието на отпадъците върху природното и 

културно наследство и да се проведе публична осведомителна кампания. 


