Общи граници. Общи решения.

Чисти реки ― чисто море
Черноморска мрежа на неправителствените организации ―
Варна, съвместно с партньори от други четири черноморски
държави осъществява проект „Чисти реки ― чисто море!
Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна
на Черно море“. Проектът е насочен към развитието
капацитета на неправителствената общност в сферата на
международното управление на водите и намаляване на
замърсяването на Черно море. Той е съфинансиран от
Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн
2007―2013 г.“ на ЕС и е на обща стойност 587 000 евро.
Продължителността му е две години.
Участници в проекта са шест неправителствени
организации от Черноморския басейн. Бенефициент е
Екологично консултантски център ― Галац, Румъния, който
работи в партньорство с Екологично консултантски център
― Кагул, Молдова, Черноморска мрежа на
неправителствените организации ― Варна, България,
Регионален екологичен център ― Молдова, Кишинев,
Регионален екологичен център за Кавказ ― Тбилиси, Грузия
и Общество за околна среда и опазване на дивата природа
― Самсун, Турция. Асоцииран партньор е Специализираната
администрация на провинция Ризе, Турция.
Проектът прави преглед на постиженията и перспективите
на Рамковата директива за водите и Рамковата директива
за морска стратегия на ЕС и прилагането на басейновия
принцип на управление на водите.
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Проект „Чисти реки ― чисто море! Дейности на НПО за опазване на
околната среда в басейна на Черно море“ (CRCS)
Изданието е редактирано от Черноморска мрежа на
неправителствените организации.
Варна, август 2013 г.
Съдържанието на този материал не представлява непременно
официалната позиция на Европейския съюз.
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Европейският съюз се състои от 28 държави членки, които са решили
постепенно да обединят своите знания, ресурси и съдби. Всички
заедно, по време на 50-годишния период на разширяване, те успяха
да изградят зона на стабилност, демокрация и устойчиво развитие
запазвайки същевременно културното си многообразие,
толерантността и индивидуалните свободи.
Европейският съюз се ангажира да споделя своите постижения и
ценности със страни и народи извън неговите предели.

ТУРЦИЯ

Снимки: © Татяна Байкушева, Михаела Козовска, Лора Стаматис

Чисти реки за чисто море

Проектът

Основни дейности

Водите на региона

Основната цел на проекта „Чисти реки ― чисто море!
Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна
на Черно море“ е да подобри ефективността на мерките на
различните заинтересувани страни, насочени срещу
замърсяването на водите ― общо екологично
предизвикателство за Черноморския регион. Проектът има
следните специфични цели:

Основните дейности по проекта са разделени на няколко
групи.
В първата от тях е предвидено създаването на национални
групи с фокус върху източниците на замърсяване на водите
и заинтересуваните страни в процесите на управление на
водите. Партньорите ще подготвят популярна версия на
документ, представящ проблемите на управление на водите
в региона в духа на директивите на ЕС. Те ще очертаят и
ролята на НПО в приложението на тези директиви.

Черно море е почти изолирано от Световния океан, но
дълбочината му достига до 2 212 м и в него се оттича
водосборен басейн с площ 2 милиона кв. км, заемащ около
една трета от континентална Европа. Втората, третата и
четвъртата по големина европейски реки (Дунав, Днепър и
Дон) се вливат в Черно море. Всяка година в него
постъпват около 350 куб. км речни води от територията на
осемнадесет държави. Други големи реки, които се вливат
в Черно море са Кубан, Южен Буг, Риони, Къзълърмак и
Камчия.

В електронното пространство ще функционира и сайт на
проекта (www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea), който ще се
използва за информационни и обучителни дейности. На
сайта ще бъде монтиран модул за обучение на активисти и
доброволци в рамките на втората група дейности по
проекта. Тя включва и регионална конференция.

В Черно море се вливат пряко 14 български реки, които
доставят от крайбрежната суша около 2 куб. км води
годишно. Най-пълноводната от тези реки е Камчия.
Дебитът на реките е силно променлив и зависи от сезона.
Най-значимите от тях са Батова, Девненска, Провадийска,
Камчия, Ропотамо и Велека.

Ролята на Черноморска мрежа на НПО е най-голяма в
третата група дейности. С оглед на опита на организацията
в описване и популяризиране на добри практики на
обществено участие в процеса на управление на водите, тя
ще подпомогне организирането на база данни с добри
практики и провеждането на конференция за
разпространението им във Варна.

Засиленото антропогенно въздействие чрез интензивно
развитие на промишленост, туризъм и създаване на големи
селищни агломерации по крайбрежието води до сериозни
проблеми с качеството и чистотата на водите. Приемането
на Рамковата директива за водите от Европейския съюз
през 2000 г. е ключова стъпка, тъй като с нея се въвежда
нов законодателен подход, основаващ се не на
административни и държавни граници, а на природните
географски и хидроложки образувания ― речните басейни.
Директивата изисква координиране на всички съответни
политики на ЕС и има точен времеви график с цел до 2015
г. да бъде постигнато добро състояние на всички води в
Европа. По-новата Рамкова директива за морска стратегия
на ЕС от 2008 г. насърчава устойчивото използване на
моретата и запазването на морските екосистеми като
подпомага интегрираните усилия за постигане на добро
екологично състояние на регионалните морета до 2020 г.

_ Да развие сътрудничеството между НПО и други
заинтересувани страни за обмяна на опит в решаването на
проблеми на замърсяването на водите, общото регионално
предизвикателство.
_ Да развие капацитета на НПО за подкрепа на местните и
регионални власти в процеса на управлението на водите.
_ Да повиши обществената ангажираност и участие чрез
популяризиране на екосистемния подход и
застъпничеството за контрола върху замърсяването на
водите в Черноморския басейн.
Проектът е предназначен за развитие на капацитета на НПО
в региона, на техните експерти и доброволци, както и на
младежи и граждани. От представителите и доброволците
на НПО се очаква да развият умения за застъпничество и
лобизъм.
НПО ще изпълняват съвместно редица дейности, които ще
подобрят знанието им за управлението на водите и
контрола на замърсяването, ще се запознаят с техниките за
въздействие върху заинтересуваните страни в публичния и
частния сектор.

По време на целия проект ще се провежда и
информационно-образователна кампания за повишаване на
обществената ангажираност с проблемите на опазването на
водите и Черно море.

http://www.cceg.ro/en/projects/clean-rivers-clean-sea

