Варна, 09 дек 2016 г.

Цели на Морската стратегия за опазване на
морските води на Р България

Постигане и поддържане на „добро състояние" на морската
околна среда до 2020 г. (по 11 дескриптора)

Защита и съхраняване на морската околна среда,
предотвратяване на нейното влошаване или, когато е
практически възможно, възстановяване на морските екосистеми
в територии, които са били неблагоприятно засегнати.

Предотвратяване и намаляване на въвеждането и
освобождаването на вещества от антропогенен произход в
околната среда с цел поетапно премахване на замърсяването и
гарантиране липсата на съществено въздействие или опасност за
човешкото здраве, биологичното разнообразие на морските
екосистеми и законосъобразното използване на морето.

Обхват: Териториални води (TB)-12-милната морска акватория
ИИЗ на Република България- до 200 морски мили от ТВ

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Защитени зони по Директивата за местообитанията - 17

Защитени зони по Директивата за птиците - 14

Екосистемния подход- Водещ принцип при разработването и
изпълнението на морската стратегия. Гарантира че:

• нивата на общото въздействие на човешките дейности са в
граници, съвместими с постигане на добро състояние на околната
среда в морските води;
• способността за адаптация на морските екосистеми към фактори
и промени, предизвикани от човека, не е нарушена и е налична;
• използването и управлението на морските ресурси е устойчиво;
• трансграничните последици за качеството на морската околна
среда на трети страни от региона на Черно море са отчетени и
анализирани.

Програмата от мерки- разработена въз основа на
първоначалната оценка за постигане и/или поддържане
на добро състояние на морската околна среда
• такива, които се прилагат, ще се приложат в бъдеще или са
изпълнени, съгласно други стратегии, програми, планове, проекти
и пр.;
• нови мерки- 23 . Повечето от тях ще имат косвено положително
въздействие върху околната среда и ЗЗ в частност.

ЕЛЕМЕНТИ

В по-голямата си част – положително въздействие, каквато е и целта
на стратегията, напр.:
№
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА
4 Подобряване на управлението на отпадъците,

генерирани от кораби
9 Промотиране и стимулиране (включително и

финансово) на незастрашаващи околната среда
методи за събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)
13 Опазване на мигриращия вид Средиземноморски
буревестник (Puffinus yelkouan ) и Средния
(качулат) корморан (Phalacrocorax aristotelis ) в

крайбрежните, териториални води и ИИЗ на
Черноморските държави

ОЧАКВАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗЗ ОТ НАТУРА 2000
Мярката е насочена към намаляване замърсяването на

морската среда, което ще повлияе положително на всички
местообитания и организми, вкл. такива, предмет на
опазване в ЗЗ.
Мярката е насочена към намаляване въздействието от бийм

траловете, което ще повлияе положително на всички
местообитания и организми, вкл. такива, предмет на
опазване в ЗЗ.
Мярката е насочена към опазване на два вида птици, вкл.

чрез предлагане на нови ЗЗ и промяна в границите,
изискванията и ограниченията на съществуващите такива,
което косвено ще окаже положително въздействие върху
всички местообитания и организми, предмет

ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ
ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА
МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ

Възможни отрицателни въздействия:
№
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА
8 Провеждане на дългосрочни наблюдения на
въздействията в зоните, разрешени за тралиране с
бийм трал. При необходимост, промяна на границите
на тези зони и на изискванията за експлоатация.

ОЧАКВАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗЗ ОТ НАТУРА 2000
При правилно изпълнение ефектът върху морската среда, вкл.
ЗЗ и предмета на тяхното опазване, ще е положителен. Но ако
новите места за тралиране са вътре в или в близост до
границите на ЗЗ, то са възможни отрицателни въздействия

19 Развитие на нетрадиционни за България и/или
иновативни биотехники за морското аквакултурно
производство или за добив на стопански ценни
видове
20 Преразглеждане на зоните за драгиране и
депониране на драгажни маси (изследване на
пригодността на съществуващите места за
депониране на драгажни маси и предложения за
нови)

Изкуствено развъждане на инвазивни видове би могло да
доведе до увеличаване числеността на популацията им. Това
би оказало негативно въздействие върху морската среда.
Доколкото мярката предвижда преразглеждане на зоните за
депониране и при необходимост предложения за други такива,
незасягащи или минимално засягащи важни местообитания и
видове, то ефекта върху морската среда, вкл. ЗЗ и предмета
на тяхното опазване, ще е положителен. За да се постигне
този ефект обаче, е необходимо да не се допуска разкриване
на нови места за депониране в границите на ЗЗ.

Въздействия
Възможни отрицателни въздействия:
1. Унищожаване на природни местообитания и местообитания на
видове. Чрез затрупване или увреждане на дънния субстрат и неговата
растителност, който е ключов елемент на природни местообитания 1110
и 1170, и на местообитанията и хранителната база на свързаните с
морската среда видове, предмет на опазване в зоните
2. Увреждане на природни местообитания и местообитания на видове.
Чрез повишаване на мътността (респ. намаляване на
прозрачността) във водния стълб в зоните на депониране и тралиране, и
в резултат на вторичната еутрофикация от изпускане на биогенни
елементи при ресуспендиране на седиментите. Изпускане на
замърсители от ресуспендираните седименти.
3. Смъртност на индивиди от животински видове, предмет на опазване
в ЗЗ
4. Увреждане на трофичната база на животински видове, предмет на
опазване в ЗЗ.
5. Безпокойство за индивиди от животински видове от движението на
плавателните средства.
6. Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ

1. Да не се определят нови места за депониране на драгажни маси
и райони за тралиране с бийм-тралове в границите или в близост
до границите на ЗЗ. При определяне на новите места следва да
се отчитат и сезонните посоки и скорости на основните течения в
зоните на въздействие, чрез консултиране със специалисти по
хидродинамика и измерване на водни течения в естествени
условия, и да бъдат определени отстояния от ЗЗ, при които няма
да възникнат отрицателни въздействия върху тях.
2. Мярката за аквакултурното производство да не се прилага за
неместни и/или инвазивни видове

Благодаря за вниманието!

