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Проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на 

територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо 

замърсяването на морските води“ по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на 

морските отпадъци“ 

 

 

Основна цел на проекта е изпълнението на 3 инициативи за намаляване на количеството 

отпадъци в морската среда от земни източници и на тази база, разработването и провеждането 

на 2 образователни кампании и 1 национална кампания за повишаване на осведомеността по 

отношение на замърсяването на морските води. За реализиране на основната цел на проекта са 

дефинирани 3 специфични цели, планирани да бъдат постигнати чрез изпълнението на 

следните 5 проектни дейности: 

 

1.Управление на проекта; 

2.Осигуряване на публичност на проекта; 

3.Реализиране на инициативи, свързани с намаляване на замърсяването на морска 

среда с произведени от човека отпадъци; 

4.Кампании за повишаване на осведомеността във връзка с реализираните 

инициативи за намаляване на замърсяването на морската среда; 

5.Разработване и провеждане на образователни кампании по отношение 

източниците на замърсяване на морските води и инициативи за намаляването им. 

 

Целевата акватория по проекта е специално подбрана с оглед целите му и обхваща бреговете 

на Черно море, попадащи в териториалния обхват на община Поморие; р. Ахелой, вливаща се в 

Черно море на територията на община Поморие и Поморийското езеро. 

 

В резултат от първоначална оценка на състоянието на морската околна среда на територията на 

българската акватория на Черно море са установени морски отпадъци, сред които: 

полиетиленови торби, битови пластмаси, индустриални метални отпадъци, изоставени хрилни 

мрежи, метални отпадъци от кораби и автомобилни гуми (каучукови отпадъци) и др. В проекта 

са засегнати онези от изброените отпадъци, имащи способността да изплуват на повърхността 

на водата, които е предвидено да бъдат събирани чрез специални високо-технологични водни 

дронове и отвеждани извън съответната целева акватория по проекта. 

 


