Всички черноморски държави подписват
през 1993 г. в Одеса, Украйна т. нар. Одеска
декларация, набелязваща общата политика
на страните по Букурещката конвенция.
Тaзи декларация поставя основите, върху
които шестте черноморски държави заедно
с международните донори извършват
задълбочена оценка на състоянието на
черноморската среда — процес, довел до
разработването на Стратегическия план
за действие за възстановяване и опазване
на Черно море, подписан на 31 октомври
1996 г.
Планът съдържа 59 конкретни задължения,
свързани с мерки за намаляване на
замърсяването, подобряване на
управлението на живите ресурси,
насърчаване на човешкото развитие по
начин, който не компрометира околната
среда, и предприемане на стъпки за
финансиране на екологични проекти.
Планът е ревизиран през 2002 г.
Букурещката конвенция урежда
изграждането на система от институции за
постигането на нейните цели. Учреден е
общ регионален междуправителствен орган,
натоварен с приложението на конвенцията,
Комисия за опазване на Черно море от
замърсяване (Черноморска комисия), която
включва висши служители от агенциите за
околна среда от шестте държави, подписали
конвенцията.
Ежедневната координация по дейностите,
свързани с прилагането на конвенцията и

Стратегическия план за действие, се
извършва от Постоянния секретариат на
комисията в Истанбул. Изградена е система
от консултативни групи и регионални
центрове за действие, които предоставят
консултации и изпълняват практически
задачи. Комисията за опазване на Черно
море от замърсяване работи в тясно
сътрудничество с Проекта за
възстановяване за черноморската
екосистема, част от Програмата ДунавЧерно море на ГЕФ-ПРООН (2002 — 2007).

Нашето Черно море

Международните донори демонстрират
разбиране за необходимостта от комплексен
басейнов подход в трансграничното
управление на водите и го показват с
подкрепата си за съвместната програма за
намаляване на еутрофикацията в Дунав и
Черно море. Границите на обединена
Европа достигнаха до бреговете на Черно
море и Европейският съюз осъзнава своите
отговорности и голямото предизвикателство
към устойчивото развитие на Стария
континент, което представлява опазването
на Черно море.
www.blacksea-commission.org
www.bserp.org
www.oneblacksea.org
www.undp-drp.org
Черноморска мрежа на НПО
Варна 9000, п.к. 91
ул. “Д-р Л. Заменхоф” 2, ет. 2
Тел. 052/ 615 856
Факс 052/ 602 047
E-mail: reg_off@bseanetwork.org

www.bseanetwork.org/bsad/index.htm

За Черно море
Черно море представлява голям воден
басейн с площ 420 хил. кв. км, почти
напълно изолиран от Световния океан. В
него постъпват води и отпадъци от
територията на 18 държави, от Германия до
Грузия, а площта на водосборния му басейн
е около 2 млн. кв. км. В морето се вливат
втората, третата и четвъртата по големина
европейски реки — Дунав, Днепър и Дон.
Черно море има някои забележителни
екосистеми, особено по обширния
северозападен шелф и в прилежащото
Азовско море.
Уникалните физически и химически
характеристики на черноморската
екосистема запазват относителната си
стабилност до втората половина на ХХ век.
След това се наблюдава усилен “цъфтеж”
на планктона, намалена прозрачност на
водите, замърсяване на дънните седименти
и масово измиране на малките животински
видове, обитаващи дъното.

Най-сериозните екологични проблеми на
Черно море са свързани със замърсяването,
прекомерния улов на риба и хаотичното
развитие на бреговата зона. Те водят до
влошаване качеството на водите,
намаляване на рибните и други живи
ресурси, загуба на местообитания,
деградация на ландшафта и общо
намаляване на биологичното разнообразие.
Всичко това оказва отрицателно влияние
върху ред човешки дейности, върху
здравето на човека и качеството на живота.
След критичния период от началото на 90-те
години на миналия век учените отбелязват
някои признаци на подобрение и
възстановяване. Въпреки това те
предупреждават, че екосистемата на Черно
море си остава силно уязвима на
въздействия като замърсяване, свръхулов
на риба и неустойчиво развитие на
крайбрежието.
Способността на Черно море да се
възстановява от замърсяването е близо до
критичната си граница.

Ако тя бъде премината, може да настъпят
необратими промени, които да преобразят
живота на целия регион и милионите хора,
които живеят в него.

История и бъдеще
Международният ден на Черно море 31
октомври отбелязва годишнината от
подписването през 1996 г. на
Стратегическия план за действие за
възстановяване и опазване на Черно море.
Документът очертава рамката на
сътрудничество между черноморските
държави по отношение състоянието и
бъдещето на Черно море и региона.
Отчитайки сериозното влошаване на
екологичното здраве на Черно море, шестте
държави — България, Грузия, Румъния,
Русия, Турция и Украйна — подписват през
април 1992 г. в Букурещ Конвенцията за
опазване на Черно море от замърсяване
(Букурещката конвенция), която
представлява правна и дипломатическа
платформа за съвместни действия.

