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ЗА 
ПРОЕКТА
Проектът BIOLEARN (Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни 

зони на Черноморския басейн - BSB142), ръководен от Областна администрация Енез, стартира на 

01.01.2020 г. в рамките на първата покана за представяне на проектопредложения на „Съвместна 

оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, а национален орган за програмата е Дирекция 

„Координация по въпросите на Европейския съюз“.

Партньори по проекта са:

1. Областна администрация Енез -Турция

2. Дирекция за националните паркове на Одрин към Регионална Дирекция на Министерство на Горите и

Водите − Истанбул, Турция

3. Фондация „Caucasus Environment“, Грузия

4. Сдружение „Агрикола“, Украйна

5. Сдружение „Зелени Балкани − Стара Загора“, България

6. Управление на НП „Делта на Еврос“ и защитени територии на Самотраки, Гърция

Основна цел на проекта е да осигури обмяна на информация и опит между партньорите; обучения, 

изграждане на капацитети; разработване на общ подход и методика за консервация и образование; 

организиране на кампании за повишаване на информираността в обществото с цел намаляване на 

замърсяването в Черно море и ключови влажни зони.

Основните дейности по проекта, който е с продължителност 26 месеца, са:

1. Обособяване на общо 4 центъра за екологично образование и опазване на околната среда, единият от

които е на брега на езеро Гала, в които ще се провежда обучение на посетителите и особено учениците. С

оборудването на 6-те функциониращи посетителски центъра ще се оформи мрежа от 10 образователни

центъра.

2. Провеждане на работни срещи в България и Гърция, обсъждане на примери за успешни практики и
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кампании за повишаване на осведомеността по отношение на опазването на влажните зони, споделяне 

на опит и подготовка на материали за образователните центрове. Участие на учители в семинари за 

изграждане на капацитети.

3. Организиране на кампании за почистване и предотвратяване на замърсяването във влажните зони.

4. Фотоконкурс и изложба с акцент върху опазването на влажните зони.

5. Организиране на конкурс и изложба за детска рисунка в училищата на тема замърсяването на влажните

зони.

Резултати от проекта:

1. Обособени 10 образователни центъра „Спрете замърсяването“ и „Спасете природата“ (включително

мобилни) в пет държави, в които ще се провежда екологично образование и дейности свързани с

опазването на околната среда и повишаване на осведомеността.

2. Ще бъде изготвен доклад за типа и количеството на отпадъците регистрирани в 5 влажни зони на

Черноморския басейн.

3. Ще бъде изготвено ръководство с примери за добри практики, базиращо се на образователни кампании

с акцент върху опазването на влажните зони.

4. Ще бъде изготвен комплект от 12 образователни книжки за ученици на тема опазване на влажните зони.

Тези книжки ще бъдат разпространявани в Интернет.

5. След преминаване на обучение, 10 души от 2 страни-партньори по проекта ще обучат на свой ред 25

души във всяка страна  (общо 125 души), с което ще се постигне устойчивост на образователните

дейности в обособените центрове.

6. Ще бъде проведен конкурс за детска рисунка в поне 15 основни и средни училища и ще бъде

организирана изложба с наградените от журито картини.

7. Ще бъде проведена изложба на снимки, направени в 5 държави с участието на професионални

фотографи. С помощта на мобилния образователен център „Спрете замърсяването“ изложбата ще

посети 5 държави.

8. Ще се проведе кампания за почистване на околната среда с участието на 1500 души едновременно в 5

държави.

9. По време на международната конференция, която ще се проведе в Грузия, резултатите от проекта и

бъдещите планове за действие ще бъдат представени на обществеността.

За повече информация посетете уебсайта на проекта: www.bio-learn.org

www.bio-learn.org
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Замърсяване и видове замърсяване 
Хората генерират различни отпадъчни вещества, 
вредни за природата, в резултат на своята 
дейност. Тези отпадъци могат да бъдат в 
различни форми, включително твърди материали, 
химически течности или отровни газове. 
Изхвърлянето на всички тези отпадъчни 
вещества в природата и нанесените от тях щети 
върху всички живи и неживи същества се нарича 
замърсяване. В някои случаи това замърсяване 
може да бъде видимо, но може да остане и 
невидимо макар и със значително въздействие. 

По принцип замърсяването се класифицира в 
четири категории. Това са замърсяване на 
въздуха, замърсяване на сушата, замърсяване на 
водата и шумово замърсяване. 

 Човешките дейности водят до различни видове замърсяване, които застрашават живота на планетата

Изхвърляне на 
отпадъчните 
материали в 
природата и 
нанесените от тях 
щети върху 
всички живи и
неживи същества 
се нарича 
замърсяване.

www.bio-learn.org 9



Замърсяването на въздуха е предимно невидимо с 
просто око, но с мащабни въздействия. Токсичните 
газове (като въглероден диоксид, серен диоксид, азотен 
оксид и въглероден оксид), получени от изгарянето на 
изкопаеми горива, се отделят в атмосферата под 
формата на микроскопични частици. ТЕЦ-ове работещи 
с изкопаеми горива като въглища и природен газ; 
горивата, които използваме в превозните средства, 
самолети и камиони за транспорт; природен газ, който 
използваме за отопление в домовете си; горивата в 
индустрията и други химикали причиняват замърсяване 
на въздуха.

За разлика от замърсяването на въздуха, замърсяването 
на сушата е по-често видимо. В резултат на почти 
всички свои дейности ние генерираме отпадъци от 
различни органични материали, тежки метали и 
химически вещества. Неустойчивите земеделски 
практики, както и битовите и промишлени отпадъци са 

Pollution impacts 
everywhere from 
the deepest point in 
the ocean to space. 
While plastic particles 
have been found in 
the Mariana Trench 
which is the deepest 
point in the world with 
10.975 meters, it is 
known that there are 
34 thousand waste 
particles larger than 
10 cm in Earth’s orbit.

Did You 
Know???

BioLearn
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?Знаете  
ли, че?

Въздействието от 
замърсяването може 
да се усети навсякъде, 
от най-дълбоката точка 
в океана до космоса. 
Например, пластмасови 
частици са открити в 
Марианската падина, 
която е най-дълбоката 
точка в световния 
океан с 10,975 метра, а 
в орбитата на Земята 
са регистрирани 34 
хиляди броя отпадъци 
с размери над 10 см.



Замърсяването се 
класифицира в 
четири вида. Това 
са замърсяването 
на въздуха, 
замърсяването на 
земята, 
замърсяването на 
водата и шума.

основните причинители на това замърсяване. 
Тези отпадъци замърсяват почвата, достигат 
подпочвените води или се смесват с атмосферата 
чрез изпаряване.

Когато вземем предвид факта, че 70% от нашата 
планета е покрита с вода, замърсяването на водата 
има мащабно въздействие. Изхвърляне на 
химически отпадъци от сухоземни източници във 
водните обекти, като моретата, езерата и реките; 
токсични вещества, попадащи в морето след 
инциденти с нефтени танкери и пластмасови 
отпадъци, изхвърлени в природата по различни 
начини, увреждат водните ресурси. Днес 
замърсяването на водата е достигнало сериозни 
нива. Например в Тихия океан се е оформила 
огромна маса от пластмасови отпадъци, която 
непрекъснато се движи. Тази маса е толкова 
огромна, че е наречена „Седмият континент“.

 Тъй като инцидентите с петролни разливи засягат големи площи, почистването им е огромно 
предизвикателство. Подобно замърсяване заплашва живите същества както на повърхността, така и под водата 
и е причина за смъртта на много от тях. 

www.bio-learn.org
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И накрая, шумовото замърсяване, което представлява 
невидима заплаха, която има отрицателно въздействие 
върху хората и другите същества, както на сушата, така 
и във водата. Силният шум от моторни превозни 
средства, фабрики, генериращи високи нива на шум, 
силна музика от курортите и корабите по морето 
причиняват шумовото замърсяване. Въпреки че можем 
и да не забелязваме, че сме изложени на подобно 
въздействие в ежедневието си, е установено, че 
шумовото замърсяване има отрицателен ефект върху 
различни животни, включително хората. Например 
морски бозайници като китове и делфини, 
комуникиращи с помощта на звукови вълни или 
ехолокация, могат да изгубят ориентация поради 
шумовото замърсяване или да им се наложи да влагат 
повече усилия/енергия при комуникацията с другите 
индивиди в групата. Смята се, че масовите смъртни 
случаи на делфини и китове, излизащи на брега, се 
дължат на шумово замърсяване.

Въпреки че не 
забелязваме, че сме 

изложени на 
шумово 

замърсяване в 
ежедневието си, 

беше установено, че 
шумовото 

замърсяване има 
отрицателно 

въздействие върху 
различни животни, 

включително 
хората.

Знаете ли, че?
През 2019 г. по време на почистване на крайбрежията с участието 
на близо 1 милион души по целия свят са събрани около 10 
хиляди тона отпадъци. А 5-те най-често срещани типа отпадъци 
са: ??
4.7 

млн.
 хранителн
и опаковки 

4.2 
млн. 

фасове

1.8 
млн. 

пластмасови 
бутилки

1.5 
млн. 

пластмасови 
капачки

1 
млн. 

пластмасови 
сламки
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Неживите елементи като влажни зони, океани и реки са 
изложени на замърсяване и животът тук е неблагоприятно 
засегнат. Накратко, замърсяването представлява голяма 
заплаха за всяко живо и неживо същество на нашата 
планета.
Въздействие на замърсяването

Замърсяването и негативното въздействие от 
него можем да забележим в различни аспекти 
от нашето ежедневие. Това отрицателно 
въздействие може не само да понижи 
качеството на живота на планетата, но 
понякога и да доведе до изчезване на видове. 
Елементите на околната среда, като влажните 
зони, океаните и реките, също са изложени на 
замърсяване и неблагоприятното въздействие 
от това. Накратко, замърсяването представлява 
голяма заплаха за живата и неживата природа 
на нашата планета.

Най-често срещания тип замърсяване, 
наблюдавано в природата днес, е замърсяването 
с пластмасови отпадъци. Наземните източници 
на пластмасови отпадъци причиняват 
замърсяване както на сушата, така и във водата. 
Пластмасата е траен, лесен за производство и 
евтин материал. Много от продуктите, които 
използваме в ежедневието си, са направени 
изцяло от пластмаса или съдържат част от нея. 
Почти всички продукти, включително 
пластмасовите изделия, се продават в 
найлонови опаковки. Когато продуктът 
завърши жизнения си цикъл, той се изхвърля 
най-често без никакво рециклиране, което е 
и причината за замърсяването с пластмасови 
отпадъци.

www.bio-learn.org



Пластмасовите материали за еднократна употреба са 
основна причина за замърсяването с пластмасови 
отпадъци. Пластмасовите изделия за еднократна 
употреба, като пластмасови бутилки за вода, вилици, 
лъжици, чаши, чинии, сламки, остават в природата за 
много дълго време. Например, на пластмасова бутилка 
може да отнеме около 500 години, за да се разгради в 
природни условия. Междувременно тя се разпада на все 
по-малки частици и се превръща в така наречените 
микропластмаси и нанопластмаси. Нанопластмасите 
са толкова малки, че могат да бъдат намерени във 
водата, която пием, в морските дарове, които ядем и 
дори в снежинките. Тези частици, които с времето 
започват да се натрупват в телата на живите същества, 
причиняват определени заболявания, както за хората, 
така и за всички останали живи същества. Най-често 
тези частици се натрупват в дихателната и 
храносмилателната системи на живи съществата, като 
морски птици, риби и водни бозайници и причиняват 
тяхната смърт.

 Всяка година повече от 1 милион морски птици умират поради замърсяване с пластмаса

BioLearn
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Замърсяването на планетата не се ограничава 
само до замърсяването с пластмасови отпадъци. 
Неконтролираното използване на пестициди и 
торове в земеделието уврежда почвата и всички 
живи същества, които зависят от нея. Почти 
всичко, което не се рециклира и използва 
повторно, причинява замърсяване на сушата. 
Например битовите отпадъци се съхраняват в 
сметища и съоръжения за твърди отпадъци, без 
да се рециклират. Ако тези отпадъци не се 
съхраняват правилно, те ще доведат до 
замърсяване на водните ресурси и почвата, а 
също така ще увеличат и замърсяването на 
въздуха чрез газовете, които отделят. Ако 
материали като метал и стъкло не бъдат 
рециклирани, те ще останат в природата дълги 
години, без да се разлагат. Например, докато 
метално кенче може да се разложи за 40 до 100 
години, на стъклената бутилка отнема 4000 
години, за да се разпадне напълно! Отделно от 
това, строителните отпадъци;  отпадъчни 
води от фабрики; автомобили, влакове, 
самолети и кораби причиняват голямо 
замърсяване, тъй като химическите вещества 
от тези отпадъци се смесват с почвата и водата.
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?Знаете 
ли, че?
Бутилката за вода за 
многократна употреба 
спестява отпадъци от 
над 800 пластмасови 
бутилки за еднократна 
употреба.



Замърсяването на въздуха засяга всички живи 
същества в глобален мащаб. Отровните газове и 
токсичните вещества от атмосферата се 
натрупват в тялото ни при всяко поемане на дъх 
и предизвикват множество заболявания. 
Например, според Световната здравна 
организация 4,2 милиона души умират всяка 
година поради замърсяване на въздуха. 
Изложени сме на въздействието на 
замърсяването на въздуха не само с всяко 
вдишване, но и с храната, която ядем. Това се 
причинява от процес, наречена киселинен 
дъжд, при който токсичните вещества от 
въздуха се спускат на повърхността с валежите. 
Подобни валежи причиняват различни кожни 
заболявания и дори загуба на зрение, 
селскостопанските продукти също са засегнати. 
Например през 70-те години замърсяването на 
въздуха в Обединеното кралство причинява 
киселинен дъжд и води до разрушителни 
въздействия върху околната среда.

 Електроцентралите, 
работещи с изкопаеми 
горива, едновременно 
увеличават 
замърсяването на въздуха 
и предизвикват глобални 
климатични промени с 
отделените газове. 
Получените твърди 
отпадъци замърсяват 
почвата и водните 
ресурси и вредят на 
живата природа.

Почти всичко, 
което не се 
рециклира и 
използва 
повторно, също 
причинява 
замърсяване на 
земята.
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Токсичните газове, които причиняват замърсяване на 
въздуха, водят и до промяна на климата на нашата 
планета. Нашата атмосфера се състои от смес от различни 
газове в различни съотношения. Газове като въглероден 
диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), озон (O3), 
водни пари (H2O), които се наричат парникови газове, 
покриват нашата планета като одеяло и поддържат 
подходящата за живот температура. Увеличаването на 
замърсяването на въздуха води до увеличаване на дела на 
парниковите газове и води до допълнително затопляне на 
нашата планета. Различни неблагоприятни явления, като 
засушаване, наводнения и подкисляване на океанската 
вода, се случват все по-често поради замърсяването на 
въздуха.

Как да предотвратим замърсяването?
Най-основният и лесен начин за предотвратяване на 
замърсяването е премахването на източниците на 
замърсяване. Тази кауза е обединила различни 
включително физически лица, както и правителства и 
компании, обединени от целта да постигнат това.

www.bio-learn.org
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Институции, като правителства, международни 
организации и неправителствени организации, 
прилагат различни методи за премахване или 
ограничаване на причините за замърсяването. На 
национално ниво правителствата прилагат 
определени разпоредби и определят правила и 
наказания за всички, които ги нарушават. Ако това 
замърсяване и неговото въздействие пресичат 
държавните граници, тези разпоредби се пренасят 
на международно ниво. Например замърсяването в 
Черно море има отрицателно въздействие върху 
всички черноморски страни. Поради тази причина 
те се обединяват в определянето на общи правила. 
Подписана през 1992 г., „Конвенцията за защита на 
Черно море от замърсяване“, известна още като 
Букурещка конвенция, е добър пример за такова 
сътрудничество.

 

„Кошчетата за разделно събиране“ се използват за събиране на 
рециклируеми продукти. Тези кошчета се поставят на различни точки 
в града и общините и имат различни цветове, указващи вида на 
отпадъците. Ако около вас няма такива кошчета, можете да се 
свържете с общината си, за да поискате.

1. Хартия 2. Пластмаса 3. Стъкло, 4. Батерии 5. Органични 6. Метал
7. Нерециклируеми материали

Знаете ли, че? ??
BioLearn
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Местните власти в градовете и общините имат 
определени практики за минимизиране на 
замърсяването. Например, редовно събиране на 
битовите отпадъци и съхраняването им в подходящи 
съоръжения за твърди отпадъци. В някои градове 
тези твърди отпадъци се използват като гориво за 
производство на електричество. Освен това 
съоръженията за рециклиране преработват 
материали като пластмаса, хартия, стъкло и метал, за 
производството на нови суровини.

И все пак рециклирането не е достатъчно решение за 
предотвратяване на замърсяването. Повече от 
половината от отпадъците, генерирани в световен 
мащаб, се съхраняват в нерегламентирани депа. Само 
13% от всички отпадъци се рециклират. Ето защо пред 
нас, като отговорни личности, са поставени много 
задачи. На първо място, може да започнем с усвояване 
на дейности, които генерират по-малко отпадъци в 
нашето ежедневие. Когато купуваме по-малко, не само 
генерираме по-малко отпадъци, но също така 
предотвратяваме замърсяването на въздуха и водата, 
причинявано по време на производството на 
продуктите, които купуваме. Можем да изберем 
стъклени или метални бутилки, които да използваме 
повторно, вместо пластмасови бутилки за еднократна

Може да вземем 
отпадъците си 

със себе си, 
когато сме сред 

природата, да 
избягваме да 

вдигаме шум, за 
да не стресираме 

животните и да 
предотвратим 

замърсяването 
на нашата 

планета.
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употреба. Можем да премахнем от живота си 
продуктите за еднократна употреба, като 
пластмасови сламки, вилици, лъжици и чинии. 

Нашите действия не се ограничават само до това. 
Може да предотвратим замърсяването на водата, 
като изхвърляме отработеното масло в 
контейнерите за отработено масло, вместо да го 
изливаме в канала на мивката. Може да изберем 
алтернативни продукти, които не увреждат 
природата, вместо почистващи продукти, 
съдържащи вредни химикали. Когато купуваме 
зеленчуци и плодове, може да изберем продукти, 
при отглеждането на които не са използвани 
пестициди. Може да събираме отпадъците си със 
себе си, когато сме сред природата, да избягваме 
шума, за да не стресираме животните и така да 
допринесем за предотвратяване на замърсяването 
на нашата планета. Защото нашата планета е 
единственият ни дом, който споделяме с всички 
живи същества.

По време на пазаруването 
може да използваме 
платнени торби вместо 
найлонови торбички. 
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Работни листи
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Можете да отбележите видовете отпадъци и броя им. (пластмаса, стъкло, хартия, 
метал, батерии, електротехника, битови отпадъци и др.)

Какъв е размерът на отпадъците?

Кой е най-често срещаният тип отпадъци?

Какъв може да е източникът на замърсяване? 
(промишленост, туристи, рибари, местно население и др.)

Бележки

МОНИТОРИНГ НА ОТПАДЪЦИТЕ
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