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 „Да бъдем отговорни граждани“ e ръководство за опазване на водите от 
замърсяване, посветено на младежите, местната общност и посетителите в 
природните паркове. Ръководството е разработено в рамките на проект "Нов 
подход за елиминиране на морските отпадъци и отпадъците в реките", 
реализиран от община Демиркьой/Турция, Асоциация "Зелена Странджа" 
България, Асоциация за развитие на Дурабила Прут - Дунав Галац/Румъния, 
Екологичен Консултантски център Кахул/Молдова, ИМПЕР на НС на 
Украйна/Украйна, община Малко Търново/България в рамките на СОП 
Черноморски басейн. 
 
Целта на проекта е със съвместните усилия на партньорите да се повиши 
информираността и образоваността на обществеността по отношение на 
проблемите с речните и морските отпадъци, стойността на биологичното 
разнообразие и опазването на околната среда за целевите групи като 
младежта, туристите, местните общности и власти, образователните 
организации. Особено внимание се отделя на развитието на екологично и 
отговорно гражданство и екологично поведение сред младите хора. 
 
Брошурата съдържа статии и съвети, събрани от различни източници на 
информация, обясняващи значението на отпадъците, техния ефект - 
замърсяването, причините, видовете замърсяване (специално внимание се 
отделя на замърсяването на водите) и начините, по които младежта, 
местните общности и посетителите могат да го предотвратят. Тъй като 
туризмът се разраства все повече и повече, той е не само източник на 
финансови ползи за общностите, но и източник на повече отпадъци в 
туристическите райони. Поради тази причина е необходимо да се 
възприемат такива принципи, като „Да не оставяме следи“, особено когато 
става въпрос за посещения на защитените места и области. Необходимо е 
да се намали замърсяването и да се увеличи устойчивостта на 
туристическите дейности.  
 
Това е Ръководство за младите хора, местните общности и посетителите за 
това как да разберат замърсяването на водите и как да се отнасят отговорно 
към него. 

• 
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ОТПАДЪЦИ, КОИТО УБИВАТ ПРИРОДАТА 
 
Какво е отпадък? 

 
Отпадъците са нежелани или неизползваеми материали. Отпадъците са всяко 
вещество, което се изхвърля след  първоначална употреба, или е вече безполезно, 
дефектно и безпредметно. Отпадъците се генерират в нашите домакинства, офиси, 
училища, болници и индустрии. Никое общество не е имунизирано от ежедневните 
проблеми, свързани с изхвърлянето на отпадъци. Естествена част от жизнения цикъл, 
отпадъците се получават, когато организъм връща вещества в околната среда. Въпреки 
това, хората произвеждат допълнителен поток от материални отпадъци, които биха 
претоварвали капацитета на естествените процеси на рециклиране, така че тези 
отпадъци трябва да се управляват, за да се намали тяхното въздействие върху здравето 
и околната среда. 

 

 
 

Течни отпадъци – като например препарати от домакинствата, течности,  

използвани в индустрията и отпадъчни препарати 

 

 
Твърди отпадъци – най-общо това са отпадъци, които произвеждаме в 

нашите домове и на други места. Тук се включват автомобилните гуми, 

старите вестници, счупените мебели и дори отпадъците от храна.



 

 

Примери за отпадъци, които са опасни 

за домакинствата 

 
  

 

 

 
 
 

 
Опасни отпадъци 
 
Опасните отпадъци са тези отпадъци, които могат са застрашат здравето на хората 
или околната среда. Подобни отпадъци могат лесно да предизвикат пожар или да 
бъдат запалими, да експлоадират, да предизвикат корозия или да бъдат токсични 
(за хора и животни). 
В много страни е законово изискване съответните органи да отговарят за 
изхвърлянето на опасните отпадъци.  
Като примери за такива отпадъци могат да се посочат пожарогасители,стари 
резервоари за пропан, пестициди, оборудване, съдържащо живак (например 
термостати) и лампи (например флоуресцентни крушки) и батерии. 
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Органични отпадъци 
 

Органичните отпадъци идват от растителни или животински 

източници. Обикновено те включват отпадъци от храна, плодови и 

зеленчукови обелки, части от цветя и дори кучешки изпражнения. 

Всички те могат да бъдат класифицирани като органични отпадъци. 

 

Те са биоразградими (това означава, че те лесно се разграждат от 

други организми с течение на времето и се превръщат в оборски тор). 

Много хора превръщат своите органични отпадъци в компост, който 

използват в своите градини. 
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Рециклиране на отпадъци 
 

Рециклирането е преработване на използвани материали (отпадъци) 

в нови, полезни продукти. Боклукът, който може да се рециклира, се 

нарича "отпадъци, които могат да се рециклират". 

Алуминиеви продукти (като сода, мляко и доматени консерви), 

пластмаси (пазарски чанти, пластмасови бутилки), стъклени продукти 

(като бутилки за вино и бира, счупено стъкло), продукти от хартия 

(използвани пликове, вестници и списания, кашони) могат да бъдат 

рециклирани и попадат в тази категория.  
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ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕПРАВИЛНОТО 

ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА ОТПАДЪЦИ В ПРИРОДАТА 

 

 
Отпадъците предизвикват замърсяване. Замърсяването е причинено от 
отпадъци, които са вредни за околната среда. В ежедневието винаги се  
натупват отпадъци, но в една биологична система отпадъците на един 
организъм са храна за друг организъм. В такива системи всички 
отпадъци са биологични и се рециклират.  

 
Хората непрекъснато създават отпадъци, които не са биологични 

(синтетични, радиоактивни) и не могат да бъдат биоразградени. Резултатът 

е един все по-замърсен свят от отпадъците, които се натрупват в почвата, 

водните пътища и в самите организми. 
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Замърсяване на околната среда 

 
 

Замърсяването на околната среда се случва, когато генерираните 

отпадъци замърсяват заобикалящата ни околна среда, което води до 

неблагоприятни промени, които засягат нормалния ни начин на живот.  

 

Замърсителите са ключовите елементи или компоненти на 

замърсяването. Това обикновено са отпадъци от различни форми. 

Замърсяването нарушава нашата екосистема и баланса в околната 

среда. 

 

Замърсяването на околната среда може да бъде категоризирано, както 

следва: 

 

 Замърсяване на въздуха 

 Замърсяване на водите 

 Замърсяване на почвите/земите 

 Шумово замърсяване 

 Радиоактивно замърсяване 

 Термично замърсяване 

 

Сред тези видове замърсяване, замърсяването на водите е основен вид, 

който застрашава околната среда, хората, растенията, животните и всички 

живи организми. 
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Замърсяване на водите 

 
Въпреки че покрива повече от 70% от повърхността на Земята, водата е 
един от най-ценните природни ресурси на нашата планета. Причината е, 
че около 97% от общата вода е солена и следователно не е питейна; 
още 2% са заключени в ледници и полярни ледени шапки, оставяйки 
само около 1% вода, полезна за консумация. 
 
С бързото нарастване на човешкото население водните ресурси по 
целия свят се замърсяват; толкова много, че ценните и уникални 
организми и екосистеми се увреждат и дори изчезват с тревожна 
скорост. 
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Замърсяването на водите е нежелана промяна в състоянието на водата,  
замърсена с вредни вещества. Всяка промяна във физическите, 
химичните и биологичните свойства на водата, която има вредно 
въздействие върху живите същества, се нарича замърсяване на водата. 
Тя засяга всички големи водни басейни на света, като езера, реки, океани 
и подземни води. 

 

Морски отпадъци 

 

Морските отпадъци са отпадъци, създадени от човека, които са 
изхвърлени в крайбрежната или морската среда. По-конкретно се 
дефинират с термина "Морски остатъци - включва всички антропогенни, 
произведени или преработени твърди материали (независимо от 
размера), изхвърлени или изоставени в околната среда, включително 
всички материали, изхвърлени в морето, на брега или внесени 
индиректно до морето чрез реки, канализация, дъждовни води, вълни или 
ветрове“.  
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Приемаме мнението на учени и законодатели, които установиха, че 
ефективните решения за морски отпадъци изискват действия за 
подобряване на предотвратяването на отпадъците, рециклирането и 
инфраструктурата за управление на отпадъците. Необходими са и силни 
регионални и международни партньорства. 

 

Има много видове морски отпадъци. Според Програмата за околна среда 
на ООН около 70% от морските отпадъци, като стъкло, метал и всякакви 
видове морско оборудване и други отпадъци, потъват на дъното на океана.  
 

Докато морските отпадъци се състоят от всякакви материали, много 

пластмаси плават или остават суспендирани във вода, което ги прави по-

видими. И много от тях са устойчиви на деградация и продължават да 

съществуват в морската среда. 
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Въздействие на морските отпадъци 

 
Морските отпадъци са не само грозни – те могат да навредят на 

океанските екосистеми, дивата природа и хората. Да наранят кораловите 

рифове и дънните видове и да унищожат океанската дива природа. 

Някои морски животни поглъщат боклуците и се задушават или пък са 

принудени да гладуват.  

 

Медицинските отпадъци (като спринцовки), остри предмети и големи 

парчета отпадъци могат да представляват пряка заплаха за хората. 

Счита се, че икономическото въздействие на морските отпадъци е 

значително. 



 

 

 
  

  
 

 

 
 

 

 
КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИМ ЗАМЪРСЯВАНЕТО 
НА ВОДИТЕ? 
 
 
Като членове на обществото, ние сме отговорни за устойчивото управление на 
отпадъците. Докато правителствата провеждат стриктна политика относно 
методите за напояване на растенията, има много неща, които ние можем да 
направим сами, за да ограничим замърсяването на водите. 
 

НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНО  
 

 

ИЗБЯГВАЙ ОТПАДЪЦИТЕ 
 

                                                                    НАМАЛИ ОТПАДЪЦИТЕ 
  

                                                   ИЗПОЛЗВАЙ ПАК 

                                                            РЕЦИКЛИРАЙ  

                                                        ВЪЗСТАНОВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕНЕРГИЯ)  

                                                     ТРЕТИРАЙ  (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ) 

                                          ИЗХВЪРЛИ ОТПАДЪЦИТЕ 
 
                   
                НАЙ-МАЛКО ПРЕДПОЧИТАНО 
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Светът използва половин милион сламки всеки ден. Смята се, че ежегодно в 
световен мащаб се използват 4 трилиона пластмасови торбички. Само 1% от 
найлонови торбички се връщат за рециклиране. Всички тези отпадъци могат да 
бъдат елиминирани чрез използване на торбички за многократна употреба при 
пазаруване. 

 
Пластмасовите торбички се използват средно за 12 минути, а се разграждат 
най-малко 500 години. За съжаление тези торбички не се разрушават напълно, 
вместо това те фото-деградират. Това означава, че те стават микропластинки, 
които абсорбират и освобождават токсини и така продължават да замърсяват 
околната среда дълго след като са „деградирали“. 
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Пластмасите за еднократна употреба често не стигат дори до депониране, 
средно 30% от 78 милиона тона пластмасови опаковки, произвеждани 
годишно, се оставят да се влеят в нашите океани - това е еквивалентно на 
изливане на 1 камион пластмаса в океана всяка минута! 
 
Очаква се това да се увеличи с 2 на минута до 2030 г. и с 4 на минута през 
2050 г. Това означава, че до 2050 г. в океана може да има повече пластмаса 
отколкото риба. Всяка година се консумират 500 милиарда чаши за 
еднократна употреба. 
 
И така, как можете да промените нещо? Съществува т.нар. подход на 5Р-та 
за управление на отпадъците, (на английски език всички думи за 
рециклирай, използвай отново, намали употребата, възстанови, откажи, 
посади отново, носи отново и т.н. започват с буквата „R“). Всички тези 
дейности могат да помогнат за намаляване на въглеродния Ви отпечатък и 
отрицателното въздействие върху нашата планета. 
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 ОТКАЖИ! 
 

Най-добрият и най-ефективен начин за премахване на отпадъците в живота 
Ви на първо място е отказът Ви. Казано по-просто, става дума за съзнателен 
избор на това, което консумирате и отказ от това, от което всъщност не се 
нуждаете. Например чанти за пазар, чаши за кафе за еднократна употреба, 
прибори за хранене и сламки - най-големите виновници. Те са част от 
ежедневието ни и ние често ги получаваме и използваме без да мислим, 
но тези продукти се правят предимно от пластмаса и след като са 
използвани веднъж най-често се озовават на сметище или след неправилно 
изхвърляне – в нашите океани. 
 

И така, какво можете да направите? - Просто кажете „Не“ Откажете това, 

което не Ви е нужно. Можете лесно да намалите консумацията на пластмаса, 

като откажете да приемете някои видове пластмасови изделия. Това е само 

една сламка, една чанта за пазар, може би си мислите, но когато всеки има 

същата идея, това се надгражда. Следващият път, когато Ви бъде 

предложена пластмасова торбичка, сламка или опаковка за даден артикул, 

можете учтиво да откажете.  



 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

НАНА 
 

 

Н 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

НАМАЛИ 
 

Просто намалете това, което използвате, бъдете разумни относно 
това, от което се нуждаете. Бъдете реалистични. Преди да направите 
покупка, запитайте се дали наистина имате нужда от тази стока. Ако 
да, погледнете качеството. Цената е значителен фактор, но все пак 
опитайте да намерите най-доброто качество за вашия бюджет. Добре 
направените продукти ще траят повече и по този начин ще се намали 
броя на артикулите, които закупувате.  
„Намали“ в контекста на концепцията за нулеви отпадъциможе да 
означава да се откажете от предмети във Вашия дом, които вече не 
използвате, да ги дарите, подарите или използвате вторично. Така 
можете да избегнете натрупването на боклуци и да освободите 
място.  
Всички тези продукти, които не използвате, са били произведени. 
Загуба на ресурси е да ги държите и да събират прах у Вас. Подарете 
ги или ги продайте. По този начин някой друг може да ги използва 
вместо да закупува нови продукти и да използва повече ресурси.  
 
Намаляването на потреблението води до запазване на 
продуктите и желанието за постигане на повече с по-малко 

средства.  
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ИЗПОЛЗВАЙ ОТНОВО 
Следващото най-важно нещо, което можем да направим, е да използваме 
повторно отпадъчните материали. По този начин те не отиват в боклука и не 
се озовават в депото. Това също означава, че не е нужно да купувате нов 
продукт. Това Ви спестява пари, енергия и ресурси, които биха били 
използвани за производството на новия продукт. Например можете да 
изхвърляте разделно отпадъците и да ги носите с Вас докато не намерите 
подходящо място за изхвърлянето им. Можете също така да носите със себе 
си прибори за многократна употреба, за да не се налага да купувате 
пластмасови. 

 

 
 

Вземете си торбички за многократна употреба, бурканчета и кутии за 

обяд, които може да носите на училище и в офиса,



Black ea **** * 

Project   funded by 

EUROPEAN UNION 

20 

 

 

 
 

Common borders. Common solutions. 

 
 

 

чаши за напитки, торбички за фризер, кутии за съхранение на насипни 
храни или саксии за растения. Друго нещо, което можете да направите, е 
да превърнете старите неща, които не са ви нужни, в нещо готино и 
полезно. Поправете счупените неща. Променете старите дрехи или 
предмети от бита и вдъхнете нов живот в гардероба си, като се включите 
в размяна на дрехи. 

 
 
 

РЕЦИКЛИРАЙ 

 
 

 

 

Един от най-лесните начини да намалите 

отпадъците е да рециклирате. След като  

сте отказали, намалили и повторно  

използвали вашите отпадъци, не би трябвало да остане много за 

рециклиране. Но с това, което има, все пак трябва да сте сигурни, че 

отделяте боклука, така че ресурсите от него да могат да бъдат 

използвани повторно, вместо да се натрупват в сметищата. 

 

Рециклирането включва някаква форма на преработване на отпадъчни 

материали за производство на друг продукт. Например, рециклиране 

на пластмасови бутилки за производство на кофи. 

Основните продукти, които могат да бъдат рециклирани, са хартия, 

картон, стъкло, алуминий, калай и пластмасови контейнери. Можете 

също така да си купите продукти, които са направени от рециклирани 

материали. Това се нарича „Затваряне на цикъла“.  
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КОМПОСТИРАЙ 

 
 

И накрая, след като сте изчерпали всичките си други възможности, 

последното нещо, което можем да контролираме, са остатъците от 

храна. Запознайте се с компостирането и започнете да хвърляте 

остатъците от храна по този начин, а не в боклука. Ще спестите много 

отпадъци и ще направите здрава, питателна почва за вашите растения . 

 
 

Какво можете да компостирате? Можете да компостирате растителни 

материали като вегетариански отпадъци, обелки от цитрусови плодове и 

семена, черупки от ядки, както и черупки от яйца, утайка от кафе, 

насипен чай, кафява хартия, косми (нехимично обработени), изрезки от 

нокти (нелакирани) и пепел от камини. 
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Още няколко съвета, за да се избегне замърсяването на водата 

Не изхвърляйте токсичните течности в мивката 
 
Токсични продукти като бои, автомобилно масло, лакове и почистващи 
продукти трябва да се съхраняват и изхвърлят правилно. В интерес на 
истината, по-добре е да се използват нетоксични продукти за къщата, 
доколкото е възможно. Също така, никога не изхвърляйте такива продукти 
в тоалетната или мивката. 
 
Не хвърляйте отпадъци във водни обекти 
 
Въздържайте се от хвърляне на отпадъци в потоци, езера, реки или 
морета. Ако забележите отпадъци на плажове или във водни системи, 
след като се уверите, че е безопасно, съберете ги и изхвърлете в 
близка система за изхвърляне на отпадъци. 
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Използвайте екологично чисти домакински продукти, като тоалетни 
принадлежности, сапун, почистващ материали за домакинството и прах за 
пране, доколкото е възможно. 
 
Не използвайте цветни барове за къпане 
Известно е, че те допринасят повече за замърсяването на водите. 
 

Активно съхранявайте водата, като изключите кранчето, когато не се 
нуждаете от течаща вода, като например при миене на зъбите. Освен че се 
предотвратява недостига на вода, така се намалява количеството вода, 
което трябва да се третира. 
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ТУРИЗЪМ В ЗАЩИТЕНИТЕ МЕСТНОСТИ 

 
 

С нарастването на туризма в световен мащаб се извършва 

диверсификация на туристическите продукти и дестинации, с 

повишено търсене на свързан с природата туризъм, включително 

екотуризъм, посещение на национални и природни паркове, селски 

туризъм и други подобни. 

Защитените територии са жизненоважни резервати на нашето общо 

природно наследство. Те са посветени на опазването на видовете, 

екосистемите и ландшафи. Освен това те позволяват добре 

управляван достъп, разбиране и удоволствие. В един високо развит 

свят те са нашата връзка с природата, която е незасегната, 

непредсказуема и следва собствените си закони - връзката с нашия 

произход и с великия контекст на живота. 
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Самите туристи стават все по-изискващи; това е не само по отношение на 
лукса в различните заведения, които те използват, но и в характера на 
самото пътуване – туристите търсят смислено пътуване, културна 
автентичност, контакти с местните общности и изучаване на флората, 
фауната, специалните екосистеми и естествения живот като цяло и неговото 
опазване. 
 

Очакваният растеж и наблюдаваните нови тенденции поставят туризма в 

стратегическа позиция, която или ще допринесе положително или ще 

повлияе отрицателно върху устойчивостта на природните защитени 

територии и потенциала за развитие на околните райони и техните 

общности. 
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Не оставяй следа 

 
По-долу е поместен откъс от Седемте принципа „Не 

оставяй следа“ © 1999 от Leave No Trace Center for Outdoor 

Ethics: www.LNT.org. 

 
 

 
 

Концепцията „Не оставяй следа“ пресича всички граници на рекреационния 

спектър и е приложима за всеки, който обича да прекарва времето си на 

открито. Идеята е проста – оставете местата, на които се наслаждавате по 

същия начин или по-добре от начина, по който сте ги намерили. В 

концепцията са включени етика, умения и принципи. Ние вярваме, че ако 

хората правят нещо, дори нещо просто, за да се погрижат за ресурсите за 

отдих, които те ценят, ние всички ще се възползваме.

http://www.lnt.org/
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По-чистата вода, по-малкото въздействие на огньове на открито, по-малкото 
отрицателни срещи с дивата природа, по-малкото щети / загуби на културни 
и исторически артефакти, са само някои от предимствата на спазването на 
Принципа „Не оставяй следа“. 
 

Седемте принципа "Не оставяй следа" дават насоки как да се наслаждаваме 

на природата по устойчив начин и да избягваме антропогенните 

въздействия. Принципите са адаптирани, така че да могат да се приложат в 

нашата страна, училище, дом или градина. 
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Планирай и се подготви 

• Запознай се с регулациите и специалните изисквания за 

мястото, което ще посетиш. 

• Пакитирай отново храна, за да минимизираш отпадъците. 
 

 
Пътуване и къмпингуване  

 

• Защитете крайречните райони, като къмпингувате поне на 200 фута от 

езера и потоци.
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Изхвърляйте отпадъци разумно 
 

Съберете, опаковайте отпадъка. Огледайте местата за къмпинг и почивка 
за отпадъци или разсипани храни. Съберете всички боклуци, остатъци от 
храна и отпадъци. 
 
• Депонирайте твърдите човешки отпадъци в изкопи от 6 до 8 инча 
дълбочина, на разстояние поне 200 фута от вода, лагери и пътеки.  
 
• Пакетирайте тоалетната хартия и хигиенните продукти. 
 
• За да се изкъпете или да измиете чиниите, носете вода на 200 фута от 
потоци или езера и използвайте малки количества биоразграждащ се 
сапун.  
 

 

Оставете това, което откриете 

 
• Запазете миналото: изследвайте, но не докосвайте културни или 

исторически обекти и изкуство
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