
 
 

Проект МЕЛТЕМИ е съфинансиран от Европейския съюз  
и национални фондове на страните участнички. 

 

Депозит за амбалаж 

 
Представяме избраните от българските 

участници мерки за намаляване на 
морските отпадъци в рамките на 
семинарите за обучение и планиране по 
проекта МЕЛТЕМИ. Мерките са класирани 
според тяхната ефективност и влияние 
върху обществените нагласи за намаляване 
на замърсяването на морето и 
крайбрежието.  

Предвижда създаване и въвеждане на 
схеми за възстановяване на депозити за 
контейнери за напитки след установяване 
на нужната логистика и организация и ангажиране на производители, търговци и 
разпространители. Тази мярка се посреща с голям интерес от местните 
заинтересовани страни и цялото общество и се предполага, че е много ефектива. Тя 
засега не е прилагана в България. Съществуват мнения, че въвеждането на 
депозитната система няма да е рентабилно, но тя става популярна във все повече 
европейски държави и страната едва ли може да остане изолирана. Евентуалното 
въвеждане на системата, при която на пластмасовите бутилки от бира, 
безалкохолни напитки, минерална вода и др. се слага надценка, а след това 
потребителите си връщат парите като предадат бутилките в автомати в 
супермаркети, ще отнеме доста време и инвестиции. Участниците в срещите обаче 
дават висок приоритет на тази мярка и предлагат пилотни проекти с машини за 
обратно връщане за демонстрация на плажа. 

Проектът „Развитие и усъвършенстване на транснационалното 
законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), Програма ИНТЕРРЕГ V-
B „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ на ЕС, с участието на осем организации 
от Албания, България, Гърция и Кипър има за цел да предложи подобрения в 
законовата рамка и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с 
твърди отпадъци в морската среда. МЕЛТЕМИ предвижда активното ангажиране 
на обществото и ключови участници чрез информиране, образование, обучение и 
свързване в мрежа на всички заинтересовани страни за транснационален обмен по 
рамката за оценка на научните знания и политики за морските отпадъци и 
създаването на предложения за национални и транснационални планове за 
действие за намаляване на морските отпадъци. 

 
 
 

Информационни деи ности по проекта МЕЛТЕМИ – Черноморска мрежа на 
неправителствените организации, тел.: +359 52 615 856, bsnn@bsnn.org, 
www.bsnn.org 


