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1. Въведение
1.1.Предмет на договора
Предмет на Договор № Д-33-11/16.02.2016 г. е изпълнението на обществена поръчка с
предмет: „Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на
Морска стратегия“.
Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са:


Изготвяне на Екологична оценка на проект на Морска стратегия и програмата от
мерки;



Изготвяне на Оценка за съвместимост на проект на Морска стратегия и програмата
от мерки (при решение на компетентния орган – МОСВ).
1.2.

Нормативна рамка за ЕО

Настоящата ЕО е разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО,
транспонирана в националното законодателство с Наредбата за условията и реда на
извършване на екологична оценка на планове и програми.
В допълнение, ЕО се съобразява със следните документи:


Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;



Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна;



Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, кодифицирана с Директива
2009/147/ЕО;



Оценка на планове и проекти, съществено засягащи зони от Натура 2000 –
Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за
местообитанията 92/43/EИО;



Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.,
разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и
под редакцията на Министерство на околната среда и водите, България;

ЕО се изготвя и в съответствие с изискванията на компетентния орган за процедурата
по ЕО (МОСВ), поставени в писмо изх. № 05-08-5157/11.08.2015 г.и в писмо изх. №
ЕО-20/06.07.2016 г.
1.3.Методически подход за изготвяне на ЕО
В съответствие с член 5(4) от Директива 2001/42/EО е извършен процес на определяне
на обхвата на екологичната оценка, за да се вземе решение относно обхвата и нивото на
подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за ЕО.
Съответно е разработено и съгласувано със съответните органи проекто-задание за
обхват и съдържание на ЕО. Получените бележки и предложения са включени в
актуализираното (окончателно) задание и са взети предвид при изготвянето на доклада
за ЕО.
Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в Морската
стратегия цели и Програмата от мерки се обобщава в рейтинг матрица, като се
използват следните обозначения:
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Таблица 1: Рейтинг матрица (матрица на оценките)

+

Очаквано положително въздействие

0/+ Клони към резултат от позитивно въздействие
/

Очаква се незначително или никакво въздействие

0

Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като
положителните и отрицателните въздействия взаимно се компенсират.
Няма въздействие

0/-

Клони към резултат от негативно въздействие

-

Очаквано отрицателно въздействие

=

Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на
въздействието е невъзможна

В допълнение към тази матрица се извършва качествено описание на възможните
положителни или отрицателни въздействия, които са предизвикани от целите и
Програмата от мерки на Морската стратегия, както и предложените смекчаващи мерки.
Като част от ЕО са предложени и мерки във връзка с наблюдението по време на
прилагането на Морската стратегия.
Неделима част от ЕО е изготвеният Доклад за оценка на степента на въздействие
(ДОСВ) на Морската стратегия, съгласно изискванията на компетентния орган МОСВ в
писмо с изх.№ ЕО-20/06.07.2016 г.
2. Обхват на Морската стратегия
2.1.Географски обхват
В съответствие с РДМС 2008/56/ЕО целият Черноморски басейн се разглежда като един
регион, а на ниво държава - членка, РДМС се отнася задължително до обхвата на
териториалните води и Изключителната икономическа зона (ИИЗ).
Териториалното море включва 12-милната морска акватория с площ 6 358 кв. км.,
срещу бреговата ивица на Черно море от нос Сиврибурун на север до река Резовска на
юг, с обща дължина 378 км.
Изключителната икономическа зона (ИИЗ) е морското пространство до 200 морски
мили извън площта, прилежаща към териториалното море, в което крайбрежната
държава упражнява своите права и суверенитет за целите на проучване и експлоатация,
опазване и управление на природните ресурси, независимо дали живи или неживи,
морското дъно, както и покриващите го води. Българската изключителна икономическа
зона възлиза на 29 052 кв.км , т.е 6,8 % от общата площ ( 421 638 кв.км), а дължината на
бреговата ивица - 414 км, т. е. 8,5 % от общата дължина на бреговата ивица на Черно
море (4869 km).
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Фигура 2.1-1 Териториални води и Изключителна икономическа зона (ИИЗ)

По отношение на основните екологични зони в Черно море:
Пелагиал (водните слоеве от повърхността до дъното)
Съгласно Доклад по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО
и Наредба за опазване на околната среда в морските води районите (подразделенията)
за първоначална оценка на пелагиала са три добре разграничими района – крайбрежен,
шелфов и откритоморски.
№
1
2
3

Наименование на района
Крайбрежен
Шелфов
Откритоморски

Дълбочинни граници,м
0-30
30-200
>200

Площ на района, км2
2 177
9 928
22 418

Фигура 2.1-2. Райони за първоначална оценка в пелагиала на Българската акватория на Черно море
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Направеното райониране е аналогично с дефинираните райони на базата на
антропогенните въздействия, повърхностните течения, продукционни характеристики и
батиметрия в предходни изследвания (Kopelevich et al, 2002 и. Finenko et al, 2010).
Бентал (дъното на водния басейн, включително дънните утайки, обитавано от
микроорганизми, растения и животни (бентос))
Българският сектор от Черно море е с приблизителна площ 35 600 км2 и включва строго
дефинирани геоморфоложки зони: континентален шелф, континентален склон и
абисална равнина. За целите на предварителната оценка континенталният склон и
абисалната равнина са обединени в една обща, дълбоководна акватория с обща площ от
около 23400 км2, която поради специфичните хидрофизични особености на Черно море
(полузатворен, изолиран басейн с ниска соленост с дефинитивна вертикална
стратификация на водните маси и наличие на сероводородна зона на дълбочини под
180-200 м) е изключена от общата площ на българското морско пространство и на
оценка е подложена само акваторията на континенталния шелф. Акваторията на
континенталния шелф е разположена между бреговата линия и границата с
континенталния склон и представлява плавно стесняваща се от север на юг акватория с
ширини по паралела от 90-100 км на север по акваториалната граница с Румъния, 60-70
км в централните си части на паралела на град Варна, до 45-50 км срещу устието на р.
Резовска на юг с приблизителна площ 12200 км2.
В рамките на българския континентален шелф, паралелно на бреговата линия, се
различават три основни геоморфоложки области: прибрежна, централна и
периферна.
Вътрешната, прибрежна зона е разположена край съвременната брегова линия и е с
площ от 690 км, която за целите на предварителната оценка е разделена на 5 основни
района.
Централната зона на шелфа заема най-голямата площ от него, като се разполага на
дълбочини от 20 м до 90-95 м. Геоморфоложки, тя се разделя на четири подзони подзона на вътрешната депресия; на акумулативните валове; слабо разчленената
равнина и подзона на разчленената равнина. Поради особености в морфологията на
субаквалния релеф, съвременните седиментационни обстановки, литостратиграфията
на дънните седименти и хидродинамичните характеристики, основата централната зона
на шелфа е разделена на три района за оценка: Северен, Централен и Южен райони.
Външната, периферна шелфова зона е обособена като самостоятелна зона на оценка
поради специфичния, граничен хидродинамичен режим и геолого геоморфоложка
характеристика. Тя се проследява в най-мористата част на шелфа, като ивица с ширина
от 3-4 до 10 км и площ от 2276 км2. Границата с централната зона на шелфа се следи по
тила на серия от клиноморфни акумулативни тела, изразени в релефа на морското дъно
като валове с относителна височина от 3 до 5 м и почти съвпада с 90-метровата изобата.
Стъпалообразното чело на най-външния вал, който е с височина от 10-15 м и подножие
на дълбочини около 110-120 м, бележи началото на т.н. периферна шелфова тераса,
чийто източен край маркира границата шелф-континентален склон.
Вътрешните морски води и териториално море попадат в Черноморски район за
басейново управление с център Варна, заедно с водосборните области на реките,
вливащи в Черно море от северната до южната граница.
С цел по-голяма пълнота на оценката по отношение на конкретни компоненти на
околната среда (като въздух, климат, води, почви и др.) се разглежда и сухоземната
територия в границите на 14-те черноморски общини: Шабла, Каварна, Балчик,
Аксаково, Варна, Аврен, Долни чифлик, Бяла, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол,
Приморско и Царево.
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2.2.Времева рамка и етапи на разработване
Съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води
(НООСМВ), Морската стратегията първоначално се разработва за срок от 10 години.
Разработването на Морската стратегия е непрекъснат процес, който е в съответствие с
изискванията на Наредбата за опазване на околната среда в морските води (НООСМВ),
транспонираща РДМС 2008/56/ ЕО, приета с Постановление на Министерски съвет
(ПМС) № 273 от 23.11.2010 г. (обн. ДВ № 94 от 30.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г.).
Стъпките за разработване и прилагане на Морска стратегия за морските води на
Р България са следните:
1. Изготвяне на Първоначална оценка на текущото състояние на околната среда в
морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда –
съгласно изискванията на чл. 8 на РДМС 2008/56/ ЕО
2. Определяне на „добро“ - то състояние на околната среда в морските води – съгласно
член 9 на РДМС 2008/56/ ЕО. Въз основа на извършената първоначална оценка на
състоянието на морската околна среда е определен набор от характеристики дескриптори за добро състояние, в съответствие с приложение 1 на РДМС.Състоянието
на околната среда ще се оценява на база 11 качествени дескриптори, като се вземат
предвид екологичното състояние, натискът и въздействията върху морските
екосистеми.
3. Определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори за постигане на добро
състояние на морската околна среда – съгласно член 10 на РДМС 2008/56/ ЕО.
4. Разработване и изпълнение на програми за мониторинг - съгласно член 11 на РДМС
2008/56/ ЕО. Въз основа на първоначалната оценка, изготвена съгласно член 8,
параграф 1, държавите-членки разработват и прилагат координирани програми за
мониторинг на текущата оценка на състоянието на околната среда на своите морски
води въз основа на примерни списъци с елементи, съдържащи се в приложение III, и
списъка, съдържащ се в приложение V, като се вземат предвид екологичните цели,
определени съгласно член 10.
5. Разработване и изпълнение на програма от мерки за постигане и/или поддържане на
добро състояние на околната среда в морските води - съгласно чл. 13 на РДМС 2008/56/
ЕО.
Гореописаните стъпки за Морската стратегия са разработени в съответствие с чл.4, ал.1
на Наредбата за опазване на околната среда в морските води и включват 2 етапа:
 Подготвителен етап
а) извършване на първоначална оценка на текущото състояние на околната среда
на морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната
среда;
б) определяне на критерии за добро състояние на околната среда в морските
води;
в) определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори;
г) разработване и изпълнение на програми за мониторинг в съответствие с
текущите оценки и актуализиране на екологичните цели.


Етап на разработване на програма от мерки и въвеждането й в изпълнение:
а) разработване на програма от мерки за постигане и/или поддържане на добро
състояние на околната среда в морските води;
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б) въвеждане в действие на програмата от мерки, нейното изпълнение, наблюдение и
оценка.
3. Цели на Морската стратегия и Програма от мерки
3.1.Цели на Морската стратегия
Целите на Морската стратегия за опазване на морските води на Р България са:
1. Постигане и поддържане на „добро състояние" на морската околна среда до 2020 г.
2. 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.
3. 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.
3.2.Концептуална база за Морската стратегия
Водещ принцип при разработването и изпълнението на морската стратегия е
екосистемния подход в управлението на човешките дейности, който 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.

Разработването на морската стратегия започва с изготвяне на първоначална оценка на
състоянието на околната среда в морските води при максимално използване на налични
данни. Първоначалната оценка включва:


анализ на основните общи и специфични характеристики и на текущото състояние
на морската околна среда;



анализ на преобладаващите видове натиск и въздействия върху състоянието на
морската околна среда, в това число въздействията от антропогенен произход



икономически и социален анализ на използването на морската околна среда и
разходите, свързани с увреждането й.

Анализите и оценките:


отчитат факторите, отнасящи се до екологичния и физикохимичния статус на
крайбрежните и преходните води по смисъла на ЗВ и на териториалното море по
смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанища на Република България (ЗМПВМППРБ);



отчитат и/или използват за база други приложими оценки на състоянието на
морската околна среда, като тези, изготвени съвместно в рамките на Конвенцията за
опазване на Черно море от замърсяване и други регионални конвенции.
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При изготвяне на оценките органите координират действията си по сфери на
компетентност с другите държави членки от морския регион на Черно море.
Съгласно РДМС, оценката на състоянието на морската околна среда се извършва на
база единадесет качествени дескриптори (характеристики):


Дескриптор 1 Биологично разнообразие;



Дескриптор 2 Неместни видове;



Дескриптор 3 Търговски видове риби, обект на промишлен риболов;



Дескриптор 4 Хранителни мрежи;



Дескриптор 5 Еутрофикация;



Дескриптор 6 Цялост на морското дъно;



Дескриптор 7 Хидрографски условия;



Дескриптор 8 Концентрации на химични замърсители в морската околна среда;



Дескриптор 9 Замърсители в морските хранителни продукти;



Дескриптор 10 Морски отпадъци;



Дескриптор 11 Въвеждане на подводен шум и енергия в морската околна среда.

Определянето на добро състояние на околната среда в морските води се извършва:


след определяне на набора от характеристики за добро състояние на базата на
данните от първоначалната оценка при използване на списъка с качествени
показатели;



на базата на данните, отнасящи се до физичните и химичните условия,
хидроморфологията, типовете местообитания и биологични характеристики, както и
други специфични характеристики;



при отчитане на видовете натиск или въздействия, произтичащи от човешка
дейност.

За оценка на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда в
морските води, се използват критерии и методологични стандарти, установени с
Решение на Комисията 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти
за добро екологично състояние на морските води (OB, бр. L 232/14 L).
На базата на извършената първоначална оценка се планират, разработват и изпълняват
координирани програми за мониторинг за текуща оценка на състоянието на морската
околна среда.
Програмите за мониторинг се разработват съгласувано с програмите за мониторинг на
държавите членки от морския регион на Черно море, така че да се улесни
съпоставимостта на резултатите и да се гарантира, че методите за наблюдение в
рамките на морския регион са последователни и съгласувани, се отчитат съответните
трансгранични въздействия и характеристики, програмите за мониторинг допълват
разпоредбите за оценка и мониторинг по националното законодателство,
законодателството на ЕС и съответните международни и регионални споразумения.
Въз основа на първоначалната оценка за постигане и/или поддържане на добро
състояние на околната среда в морските води се разработва Програма от мерки, която:
1. осигурява постигането на екологичните цели;
2. отчита видовете мерки;
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3. се базира на принципите за устойчиво развитие, оценка на въздействието на
мерките върху околната среда и отражението им върху социалното и
икономическото развитие след извършен анализ на разходите и ползите, оценка
на икономическата им ефективност и техническа осъществимост;
4. отчита въздействието на включените в нея мерки по отношение на водите на
съседни морски региони с оглед предпазване от неблагоприятно въздействие
върху тези води;
5. интегрира съществуващи мерки, приети в изпълнение на изискванията на Закона
за водите (ЗВ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за подземните богатства (ЗПБ), Закона
за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВМППРБ), Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД),
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за почвите, както и
законодателството на ЕС относно екологичните стандарти за качество в
областта на политиката за водите, и/или международни споразумения;
6. включва и мерки за защита на отделните компоненти на морската околна среда,
които допринасят за създаване на последователни и представителни мрежи от
защитени морски територии в морския регион на Черно море;
7. съдържа план за действие, който определя начина за постигане на целите,
времевия график за изпълнение на мерките, индикаторите за наблюдение и
отчитане, отговорните органи и необходимите финансови средства.
3.3.Програма от мерки
Програмата от мерки (ПоМ) е изготвена въз основа на първоначалната оценка,
определението за "добро екологично състояние" (ДСМОС) за България, и на
екологичните цели, дефинирани през 2012 г.
Според РДМС, ПоM трябва да помогне за намаляване на натиска върху морската
околна среда, от страна на човешката дейност и за подобряване на състоянието и.
Целта на ПоM е да се поддържа или постигне ДСМОС до 2020 г.
Програмата от мерки съдържа два основни типа мерки:


Съществуващи мерки



Нови мерки

ПоM не съдържа изчерпателен списък на всички действия за опазване на морската
околна среда. Тя включва само тези дейности, които се считат за най-подходящи за
справяне с предизвикателствата, посочени в първоначалната оценка на морските води и
при определяне на екологичните цели.
Съществуващи (реализирани и планирани) мерки
Съществуващи мерки са приетите в рамките на други политики такива, които са изцяло
или частично от значение за постигането на екологичните цели за ДСМОС. Мерките
като цяло са насочени към намаляване на антропогенния натиск върху морската околна
среда и съответно към постигане на ДСМОС, въпреки, че дефинирането на ДСМОС и
определянето на целите е непрекъснат процес, който се базира на набирането на данни
и повишаването на познанието относно компонентите на морската околна среда и
взаимодействията помежду им. Те включват предприетите мерки в рамките на
Директивата за местообитания, на Директивата за птиците, Рамковата директива за
водите и Директивата за градските отпадъчни води или на някои "секторни" политики
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(Конвенциите за баластните води, за общата политика в областта на рибарството, за
морска транспортна политика).
Списък на съществуващите мерки е представен в Таблица в Приложение 1 към
нетехническото резюме. В Таблицата с червени букви са записани предложения за
промени на мерките от МТИТС и МЗХ, а под тях е записан Коментар на експертите по
ЕО също с червени букви.
Нови мерки (национални и трансгранични)
Нови мерки са мерки, идентифицирани в ПоM, които са необходими за поддържане
или постигне на ДСМОС до 2020 г., когато съществуващите мерки не са достатъчни. Те
са мерки за допълване на съществуващите такива (за укрепване, оптимизиране или
разширяване на географския обхват) или изцяло нови, като съдържат препоръки за
действия, които да се осъществяват на национално, трансгранично и международно
ниво.
А. Трансгранични мерки
Трансграничните мерки са разработени през 2015 г. като общи или координирани
мерки между България и Румъния в рамките на проект „Техническа и административна
подкрепа за общо прилагане на Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) в
България и Румъния - фаза 2", финансиран от ЕК, Генерална дирекция „Околна среда".
Общ брой на трансграничните мерки: 17 (от № 1 до № 17), както са описани в Таблица
1.
Б. Национални мерки
Новите национални мерки са разработени от Басейнова дирекция „Черноморски район"
с подкрепата на Консултантски фирми в рамките на проект „Прилагане на Рамкова
директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България - разработване на Програми от
мерки съгласно чл. 13“.Общ брой на националните мерки - 6 (от № 18 до № 23), както
са описани по-долу в Таблица 1.
В Таблица 1 са показани новите мерки (трансгранични и национални), като за всяка
мярка е показано: Ключов тип мярка (КТМ) съгласно РДМС */Други свързани КТМ;
Зони на прилагане на мярката; Категоризиране спрямо дескрипторите; Връзка с други
директиви / законодателства / политики и Отговорни институции за прилагането на
мярката.
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Таблица 1. Нови мерки
№
Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Трансгранични (двустранни) мерки
1 Управление
и КТМ
31
намаляване
на Меркизапреодоляваненазамър
замърсяването
от сяванетосопаснивещества
дифузни източници, (синтетичнивещества,
включително
несинтетичнивещества,
атмосферните
радионуклиди)
отлагания
на исистемнои/илиумишленоизп
замърсители
усканенавеществавморскатаср
едаотморско
–
базиранииливъздушниизточн
ици
KTM 33 Мерки за намаляване
на хранителните вещества и
органичната
материя,
постъпващи в морската среда
от
морско-базирани
източници или по въздушен
път
Други
свързани
КТМ
съгласно РДВ 2000/60/ЕС:
KTM 2 Намаляване на
замърсяването с биогени от
селското стопанство по силата
на Нитратната директива
KTM 3 Намаляване на
замърсяването с пестициди от
селското стопанство
KTM 14 Изследователска и
научна
дейност
за
подобряване на научната база,
водеща до понижаване на
неопределеността.
KTM
15
Мерки
за

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

сухоземната
част / пресни
води,
крайбрежни
(РДВ) води и
териториални
води,
иизключител
наикономиче
сказона
(ИИЗ) на Р
България

Дескриптор 5 –
Еутрофикация
Дескриптор 8 –
Замърсители в
морската
околна среда

Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване и съответните протоколи към нея
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Рамкова директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕС
Нитратна директива 91/676/EEC
Директива 2001/81/ЕО относно националните
тавани за емисии на някои замърсители

Министерство на
околната среда и
воддите (МОСВ),
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите
(РИОСВ
Варна и Бургас),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район
(БДЧР),
Изпълнителна
агенция по околна
среда
(ИАОС),
Национален
институт
по
метеорология
и
хидрология
(НИМХ)

Връзка с други
дескриптори:
Дескриптор 4 Хранителни
мрежи
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№

Име на мярката

2

Въвеждане на екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи
релевантни еко етикети)

3

Разработване
на
Регионален план за
действие за Черно

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ
прекратяване на емисиите,
заустванията и загубите от
приоритетни опасни вещества
или
за
намаляване
на
емисиите, заустванията и
загубите на приоритетни
вещества
КТМ
21
Мерки
за
предотвратяване или контрол
на
замърсяването
от
градските райони, транспорт
и изградена инфраструктура.
КТМ 39 Други мерки.

КТМ 29 Мерки, насочени към
морските отпадъци
Други свързани КТМ:

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води
на
Република
България

Дескриптор 9 –
Замърсители в
риби и други
морски
хранителни
продукти
Връзка с други
дескриптори:
Дескриптор 3 –
Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
Дескриптор 5 –
Еутрофикация
Дескриптор 8 –
Замърсители в
морската
околна среда
Дескриптор 10
–
Морски
отпадъци

Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Национално законодателство
Закон за рибарство и аквакултури
Заповед № РД-28-193/03.06.2011г. на Министъра на
здравеопазването за провеждане на здравнорадиационен контрол на факторите на жизнената
среда (риба, морски води, пясък), изготвена на
основание чл.70, ал.3 от Наредба №36 от 21 юли
2009г. за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол и Препоръка на
Комисията от 8 юни 2000г. за приложение на чл.36
от Договора за Евратом относно мониторинга на
нивата на радиоактивност в околната среда за
целите на оценка на облъчване на населението като
цяло (2000/473/Евратом)
Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Рамкова директива за отпадъците (Директива

Българска агенция
по безопастност
на
храните
(БАБХ)
и
Областни
дирекции
по
безопастност
на
хрнаите (ОДБХ)
Добрич, Варна и
Бургас,

Крайбрежни
(РДВ)
и
териториални

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

море по отношение на
морските
отпадъци
(обща методология за
количествена оценка
на морски отпадъци,
идентифициране на
източниците,
наказателни мерки и
др.)

KTM 14 Изследователска и
научна
дейност
за
подобряване на научната база,
водеща до понижаване на
неопределеността.
КТМ
21
Мерки
за
предотвратяване или контрол
на
замърсяването
от
градските райони, транспорт
и изградена инфраструктура.

води,
изключителн
a
икономическ
а зона (ИИЗ)

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
2008/98/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви);
Директива 91/27 / ЕИО относно пречистване на
отпадъчните води от населените места;
Директива 2006 /7/ ЕС за водите за къпане;
Директива 2000/59/ЕО относно пристанищните
приемни съоръжения (изменена с директиви
2002/84/ЕО и 2007/71/ЕО и с Регламент №
137/2008)
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за действие за възстановяване
и опазване на Черно море.
Протокол за опазване на Черноморската околна
среда от замърсяване чрез дъмпинг (преднамерено
изхвърляне на отпадъци)
Протокол за защита на околната среда на Черно
море от замърсяване от наземно - базирани
източници (2009)

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район" (БДЧР),
Регионални
инспекции по
околната среда и
водите - Варна и
Бургас (РИОСВВарна и РИОСВ
Бургас),
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството
(МРРБ),
Министерство на
туризма (МТ),
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна
агенция "Морска
администрация"
(дирекциите в
Бургас и Варна),
Държавно
предприятие
„Пристанищна
инфраструктура“
(ДППИ),
пристанищни
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

4

Подобряване
на
управлението
на
отпадъците,
генерирани от кораби

КТМ 29 Мерки, насочени към
морските отпадъци
Мярката се отнася и към:KTM
31 мерки, насочени към
намаляване на замърсяването
с
опасни
вещества
(синтетични
несинтетични
вещества
и
съединения,
радионуклиди) и системното
и/ или умишлено въвеждане
на съединения в морската
околна среда от морско –
базирани
и
атмосферни
източници

крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води на Р
България

Дескриптор 10
–
Морски
отпадъци
Връзка с други
дескриптори:
Д
8
Замърсители в
морската
околна среда

Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Рамкова директива за отпадъците (Директива
2008/98/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви);
Директива 91/27 / ЕИО относно пречистване на
отпадъчните води от населените места;
Директива 2006 /7/ ЕС за водите за къпане
Директива 2000/59/ЕО за пристанищните приемни
съоръжения, изменена с директиви 2002/84/ЕО и
2007/71/ЕО и с Регламент №137/2008
Конвенция за предотвратяване на замърсяването на
морската среда от преднамерено изхвърляне на
отпадъци и други материали, 1972 г. (London
Convention 1972),
Международна конвенция за контрол на вредните
противообрастващи системи на корабите, 2001 г.,
изготвена в Лондон на 5 октомври 2001 г;
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно
пристанищните приемни съоръжения за отпадъци
от експлоатацията на корабите и на остатъци от
товари,
Директива 2007/71/E0 на Комисията от 13 декември
2007 г. (OB, L 329 от 14.12.2007 г.)
Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (OB,
L 311 от 21.11.2008 г.)
Директива (ЕС) 2015/2087 на Комисията от 18
ноември 2015 г. за изменение на приложение II към

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
оператори,
областни
администрации и
общини
Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите - Варна и
Бургас (РИОСВВарна и РИОСВ
Бургас),
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна
агенция "Морска
администрация"Дирекции
"Бургас"
и
"Варна",
Държавно
предприятие
„Пристанищна
инфраструктура“
(ДППИ)
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№

5

Име на мярката

Координирано
организиране
/
подкрепа
на
провеждането
на
годишни кампании за
повишаване
на
осведомеността
на
бизнеса
сектора
(търговци,
плажни
концесионери,
потребители
на

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

КТМ 29 Мерки, насочени към
морските отпадъци
Други
свързани
КТМ,
съгласно РДВ 2000/60/ЕС:
KTM
19
Мерки
за
предотвратяване или контрол
на вредните въздействия от
дейности
по
отдих
и
рекреация,
включително
любителски риболов.
KTM
21
Мерки
за

Зони на
прилагане

Сухоземна
територия на
България
/вътрешни
води
и
крайбрежни
води (РДВ)

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Дескриптор 10
–
Морски
отпадъци

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно пристанищните приемни
съоръжения за отпадъци от експлоатацията на
корабите и на остатъци от товари (OB, L 302 от
19.11.2015 г.). - въведена с Наредба № 15 от 2004 г.
за предаване и приемане на отпадъци - резултат от
корабоплавателна дейност, и на остатъци от
корабни товари;
Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно
намаляването на съдържанието на сяра в
определени течни горива, тази директива е
въведена с Наредба за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол (OB, L 132 от 21.05.2016 г.).
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Протокол за сътрудничество в борбата със
замърсяването на морската среда на Черно море с
нефт и други вредни вещества при извънредни
произшествия
Протокол за опазване на Черноморската околна
среда от замърсяване чрез дъмпинг (преднамерено
изхвърляне на отпадъци)
Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Рамкова директива за отпадъците (Директива
2008/98/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви);
Директива 91/27 / ЕИО относно пречистване на
отпадъчните води от населените места;
Директива 2006 /7/ ЕС за водите за къпане
Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район"
(БДЧР),
Министерство на
туризма
(МТ)
областни
администрации и
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№

6

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

плажни услуги, ,
рибари и т.н.) и
обществеността
(туристи, студенти,
деца и т.н.), по
отношение
на
последствията върху
морската
околна
среда, причинени от
морските отпадъци,
както
и
необходимостта
от
тяхното рециклиране.
Образователни
кампании на местните
инициативни
рибарски
групи
(МИРГ)
по
отношение
на
ефективното
използване
на
риболовни техники и
оборудване, щадящи
околната среда

предотвратяване или контрол
на
замърсяването
от
градските райони, транспорт
и изградена инфраструктура.

KTM 35 Мерки за справяне с
биологичните смущения в
морската среда от селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов
Други
свързани
КТМ
съгласно РДВ 2000/60/ЕС:
KTM
20
Мерки
за
предотвратяване или контрол
на вредните въздействия от
риболов и други дейности,
свързани с унищожаване на
животни и растения.

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Протокол за опазване на Черноморската околна
среда от замърсяване чрез дъмпинг (преднамерено
изхвърляне на отпадъци)
Протокол за опазване на морската среда на Черно
море от замърсяване от източници, разположени на
сушата
Протокол за сътрудничество в борбата със
замърсяването на морската среда на Черно море с
нефт и други вредни вещества при инциденти.

крайбрежни
води (РДВ),
териториални
води
и
изключителн
а
икономическ
а зона на
Република
България

Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
(Дескриптор 3)
Връзка с други
дескриптори:
Д1
–
Биоразнообраз
ие
(морски
бозайници
и
морски птици)
Д2 – Неместни
видове
Д4
–
Хранителни
мрежи
Д6 – Цялост на
морското дъно

Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Протокол за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море към
Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване, 2002 г. (в сила за България от 20 юни
2011 г.)
Споразумение за опазването на китоподобните
бозайници в Черно море, Средиземно море и
съседната акватория на Атлантически океан
(ACCOBAMS)
Интегрирана морска политика
Инициативана ЕС „Син растеж“
Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС
Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване
на рамка за морско пространствено планиране

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
общини

Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
(ИАРА)
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Интегрирана морска политика
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962
Комисията от 28.10.2015 г. за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за
определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от
20.11.2009г. за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на
правилата на общата политика в областта на
рибарството
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата политика в областта на
рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) №
1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) №
639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на
Съвета
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от
20.11.2009г. за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на
правилата на общата политика в областта на
рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) №
847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) №811/2004, (ЕО)
№768/2005, (ЕО) №2115/2005, (ЕО) №2166/2005,
(ЕО) №388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) №
676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008,
(ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№2847/93, (ЕО) №1627/94 и (ЕО) №1966/2006
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския
Парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) №
861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на
Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Европейския парламент и на Съвета
Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/531 на
Комисията от 24.11.2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 508/2014 за ЕП и на Съвета,
изразяващо се в дефиниране на допустимите
разходи, които могат да бъдат подпомагани от
Европейския фонд за морско дело и рибарство с
цел подобряване на хигиената, здравните условия,
безопасността и условията на труд на рибарите,
смекчаване на изменението на климата и
подобряване на енергийната ефективност на
риболовните кораби
Регламент (EО) № 1799/2006 на ЕК от 06.12.2006 г.
за изменение на Регламент (EО) № 26/2004 относно
регистъра на риболовния флот на Общността

7

Стимулиране
на
щадящи
околната
среда практики за
риболовни съдове под
10 м дължина, без
тралиращи средства
на борда (дребномащабен риболов)

KTM 35 Мерки за справяне с
биологичните смущения в
морската среда от селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов

крайбрежни
води (РДВ) и
териториални
води
на
Република
България

Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
(Дескриптор 3
Връзка с други
дескриптори:
Биоразнообраз
ие - морски
бозайници
и
птици

Националнозаконодателство:
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Закон за водите
и свързаните с тях подзаконови нормативни актове
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Дескриптори 1,4,6
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Протокол за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море към
Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване, 2002 г. (в сила за България от 20 юни

Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
(ИАРА)
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

(Дескриптор 1)
Хранителни
мрежи
(Дескриптор
4);
Непрекъснатос
т на морското
дъно
(Дескриптор 6)

2011 г.)
Инициативана ЕС „Син растеж“
Директива
за
опазване
на
естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаните с
нея законодателства
Директива за опазване дивите птици (Директива
2009/147/EО)
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Дескриптор 3 - Видове риби и черупкови, обект на
търговски риболов
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962
Комисията от 28.10.2015 г. за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за
определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от
20.11.2009г. за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на
правилата на общата политика в областта на
рибарството
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата политика в областта на
рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) №
1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) №
639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на
Съвета
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от
20.11.2009г. за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на
правилата на общата политика в областта на
рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) №
847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) №811/2004, (ЕО)
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№

8

Име на мярката

Провеждане
на
дългосрочни
наблюдения
на
въздействията
в
зоните, разрешени за
тралиране с бийм
трал.
При

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

KTM 27 Мерки, за намаляване
на физическите увреждания в
морските води (мерки, които
не са докладвани по КТМ 6
във връзка крайбрежните
води
по
РДВ)
KTM 35 Мерки за справяне с

Зони на
прилагане

крайбрежни
води (РДВ) и
териториални
води
на
Република
България

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
(Дескриптор 3)
Биоразнообраз

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
№768/2005, (ЕО) №2115/2005, (ЕО) №2166/2005,
(ЕО) №388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) №
676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008,
(ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№2847/93, (ЕО) №1627/94 и (ЕО) №1966/2006
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския
Парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) №
861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на
Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на
Европейския парламент и на Съвета
Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/531 на
Комисията от 24.11.2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 508/2014 за ЕП и на Съвета,
изразяващо се в дефиниране на допустимите
разходи, които могат да бъдат подпомагани от
Европейския фонд за морско дело и рибарство с
цел подобряване на хигиената, здравните условия,
безопасността и условията на труд на рибарите,
смекчаване на изменението на климата и
подобряване на енергийната ефективност на
риболовните кораби
Национално законодателство на България:
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие (ЗРБ)
Закон за защитените територии
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

необходимост,
промяна на границите
на тези зони и на
изискванията
за
експлоатация
(МЗХ - през 2013 г.
министърът
на
земеделието
и
храните
е
издал
Заповед № РД- 09528/02.08.2013 г. за
забрана
на
използването на бийм
трал във водите на
Черно
море.
Заповедта е отменена
с
Решение
№
15573/19.12.2015 г. на
Върховния
административен съд.
Следователно
към
момента
няма
определени
зони,
съгласно
разпоредбите на чл.
35, ал. 5 от ЗРА, в
които е забранено
използването на бийм
трал)

биологичните смущения в
морската
среда
от
селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

ие - морски
бозайници
и
птици
(Десриптор 1)
Неместни
видове
(Дескриптор
2);
Хранителни
мрежи
(Дескриптор
4);
Непрекъснатос
т на морското
дъно
(Дескриптор 6)

Протокол за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море към
Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване, 2002 г. (в сила за България от 20 юни
2011 г.)
Инициативана ЕС „Син растеж“
Споразумение за опазването на китоподобните
бозайници в Черно море, Средиземно море и
съседната акватория на Атлантически океан
(ACCOBAMS)
Директива за за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаните с
нея законодателства
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО
Обща политика по рибарството (ОПОР)
Регламент (EО) № 1799/2006 на ЕК от 06.12.2006 г.
за изменение на Регламент (EО) № 26/2004 относно
регистъра на риболовния флот на Общността
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. относно
общата политика в областта на рибарството, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО)
№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и
Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
Регламент (ЕО) №1198/2006 на Съвета от 27 юли
2006 г. за Европейския фонд за рибарство
Директива за морско пространствено планиране
(2014)

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
(ИАРА),
Министерство на
околната среда и
водите.

НационалнозаконодателствонаБългария:
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие (ЗРБ)
26
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

9

Промотиране
и
стимулиране
(включително
и
финансово)
на
незастрашаващи
околната
среда,
методи за събиране на
рапан (Rapana) и
черупкови (миди)

KTM 35 Мерки за справяне с
биологичните смущения в
морската среда от селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов

крайбрежни
води (РДВ) и
териториални
води
на
Република
България

Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
(Дескриптор 3)
"Биоразнообра
зие
(Дескриптор 1)

10

Разработване
на
многогодишни
планове
за
управление на целеви
групи видове риби
(МЗХ – да се промени

KTM 35 Мерки за справяне с
биологичните смущения в
морската среда от селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов

крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води,
изключителн
a

Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
(Дескриптор 3)

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Закон за защитените територии
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Инициативана ЕС „Син растеж“
Директива за за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаните с
нея законодателства
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. относно
общата политика в областта на рибарството, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО)
№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и
Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
Регламент (ЕО) №1198/2006 на Съвета от 27 юли
2006 г. за Европейския фонд за рибарство
НационалнозаконодателствонаБългария
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие (ЗРБ)
Закон за защитените територии
Закон за рибарство и аквакултури
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. относно
общата политика в областта на рибарството, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО)

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
(ИАРА)

Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

на: „Разработване на
мерки за управление
на
запасите
на
определени
целеви
видове риби")

11

Подобряване
контрола
отношение
хрилните мрежи
калкан

на
по
на
за

KTM 35 Мерки за справяне с
биологичните смущения в
морската среда от селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

Биоразнообраз
ие (Дескриптор
1); Хранителни
мрежи
(Дескриптор
4);
Непрекъснатос
т на морското
дъно
(Дескриптор 6)

крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води,
изключителн
a
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
(Дескриптор 3)
Биоразнообраз
ие (Дескриптор
1);
Непрекъснатос
т на морското
дъно
(Дескриптор 6)

№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и
Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25
февруари 2008 г. за установяване на общностна
рамка за събиране, управление и използване на
данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на
научните консултации във връзка с Общата
политика в областта на рибарството
Регламент (ЕО) №1198/2006 на Съвета от 27 юли
2006 г. за Европейския фонд за рибарство
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване и съответните протоколи към нея
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Директива
за
опазване
на
естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаното с
нея законодателство
Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване
на рамка за морско пространствено планиране
Споразумение за опазването на китоподобните
бозайници в Черно море, Средиземно море и
съседната акватория на Атлантически океан
(ACCOBAMS)
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. относно
общата политика в областта на рибарството, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО)
№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
аквакултури
(ИАРА)

Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
(ИАРА)
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№

12

Име на мярката

Определяне
на
времевопространствени
забрани
и
зони,
затворени за риболов

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

KTM 35 Мерки за справяне с
биологичните смущения в
морската среда от селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов

Зони на
прилагане

крайбрежни
води (РДВ) и
териториални
води
на
Република
България

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Д1Биоразнообраз
ие
Д3
–
Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови
Д4
Хранителни
мрежи
Д6
–
Състояние на
морското дъно

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25
февруари 2008 г. за установяване на общностна
рамка за събиране, управление и използване на
данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на
научните консултации във връзка с Общата
политика в областта на рибарството
Регламент (ЕО) №1198/2006 на Съвета от 27 юли
2006 г. за Европейския фонд за рибарство
Националнозаконодателство
Закон за рибарството и аквакултурите
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване и съответните протоколи към нея
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Директива
за
опазване
на
естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаното с
нея законодателство
Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване
на рамка за морско пространствено планиране
Регламент (ЕO) № 708/2007 относно използването в
аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в
района видове
Регламент (EC) № 1143/2014 на Европейския
Парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно
относно предотвратяването и управлението на
въвеждането и разпространението на инвазивни

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
(ИАРА)
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№

13

Име на мярката

Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски
буревестник (Puffinus
yelkouan) и Средния
(качулат) корморан
(Phalacrocorax
aristotelis)
в
крайбрежните,
териториални води и
ИИЗ
на
Черноморските
държави.

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

КТМ
37
Меркизавъзстановяванеиопаз
ваненаморскитеекосистеми,
включителноместообитанияив
идове
Други
свързани
КТМ
съгласно РДВ 2000/60/ЕС:
KTM 14 Изследователска и
научна
дейност
за
подобряване на научната база,
водеща до понижаване на
неопределеността.
KTM
20
Мерки
за
предотвратяване или контрол

Зони на
прилагане

крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води,
изключителн
a
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Р България

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Д1
–
Биоразнообраз
ие
(морски
птици)
Д4
–
Хранителнимр
ежи

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
чужди видове.
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. относно
общата политика в областта на рибарството, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО)
№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и
Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25
февруари 2008 г. за установяване на общностна
рамка за събиране, управление и използване на
данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на
научните консултации във връзка с Общата
политика в областта на рибарството
Регламент (ЕО) №1198/2006 на Съвета от 27 юли
2006 г. за Европейския фонд за рибарство
Националнозаконодателство
Закон за рибарството и аквакултурите
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Международно,
европейско
и
регионално
законодателство:
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Протокол за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море към
Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване, 2002 г. (в сила за България от 20 юни
2011 г.)

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район"
(БДЧР),
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите – Варна и
Бургас (РИОСВВарна и Бургас),
Изпълнителна
30
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

на вредните въздействия от
риболов и други дейности,
свързани с унищожаване на
животни и растения..

14

Изготвяне/
актуализиране
на
планове
за
управление
на
защитените
зони,
включващи
морска
акватория, като се
имат
предвид
изискванията
на
Рамковата
Директиваза
Морскастратегия
2008/56/ЕО,
включително
определените
националнии
общи (съгласувани) с
Румъния
цели за
постигане на добро
състояние
на
морската
околна
среда

КТМ
37
Мерки
за
възстановяване и опазване на
морските
екосистеми,
включително местообитания
и видове
Други
свързани
КТМ
съгласно РДВ 2000/60/ЕС:
KTM
19
Мерки
за
предотвратяване или контрол
на вредните въздействия от
дейности
по
отдих
и
рекреация,
включително
любителски риболов.
KTM
20
Мерки
за
предотвратяване или контрол
на вредните въздействия от
риболов
и
друг
вид
експлоатация / отстраняване
на животните и растенията

крайбрежни
(РДВ) води,
териториални
води
и
изключителн
а
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

Д1
–
Биоразнообраз
ие
Д3 – Видове
риби
и
черупкови
организми,
обект
на
търговски
риболов
Д4
–
Хранителни
мрежи
Д6 – Цялост на
морското дъно

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС);
Директива
за
опазване
на
естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаното с
нея законодателство и Директивата за опазване
дивите птици (Директива 2009/147/EО);
Директива за установяване на рамка за морско
пространствено планиране (2014)
Националнозаконодателство
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Протокол за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море към
Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване, 2002 г. (в сила за България от 20 юни
2011 г.)
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС);
Директива
за
опазване
на
естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаното с
нея законодателство
Директива за опазване дивите птици (Директива
2009/147/EО);
Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване
на рамка за морско пространствено планиране
Национално законодателство

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
агенция по околна
среда (ИАОС)

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район"
(БДЧР),
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите - Варна и
Бургас (РИОСВВарна и РИОСВ
Бургас),
Изпълнителна
агенция по околна
среда (ИАОС)
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

15

Създаване
на
синхронизирани
и
представителни
мрежи от морски
защитени територии в
България и Румъния,
както и на планове за
управлениено
им.
Подобрен контрол на
регламентираните
дейности
в
защитените зони.

КТМ
37
Мерки
за
възстановяване и опазване на
морските
екосистеми,
включително местообитания
и видове

крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води,
изключителн
a
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

"Биоразнообра
зие (Десриптор
1)

16

Разработване
и
прилагане на общ
план за действие за

КТМ 34 Мерки за справяне с
въвеждането
и
разпространението
на

крайбрежни
(РДВ) води,
териториални

Д2 – Неместни
видове
Д1
–

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Протокол за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море към
Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване, 2002 г. (в сила за България от 20 юни
2011 г.)
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС);
Директива
за
опазване
на
естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаното с
нея законодателство и Директивата за опазване
дивите птици (Директива 2009/147/EО);
Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване
на рамка за морско пространствено планиране
Обща политика по рибарство (ОПОР) и свързаните
с нея европейски регламенти
Национално законодателство
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Международна конвенция за контрол и управление

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район"
(БДЧР),
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите - Варна и
Бургас (РИОСВВарна и РИОСВ
Бургас),
Изпълнителна
агенция по околна
среда (ИАОС)

Министерство на
транспорта,
информационните
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№

17

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

ранно откриване, и
смекчаване, и оценка
на въздействието на
неместни видове

неместни видове в морската
среда, както и за техния
контрол

води
и
изключителн
а
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

Биоразнообраз
ие

Изменение
на
съществуващото
законодателство,
когато е необходимо,
чрез въвеждане на
разрешителен режим
за
дейности
в
морската среда

КТМ 39 Други мерки

крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води,
изключителн
a
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

Всички
дескриптори

на корабните баластни води и утайки (ИМО), 2004
Регламент (ЕО) № 708 / 2007 на Съвета от 11 юни
2007 г. относно използването в аквакултурите на
чуждоземни и неприсъстващи в района видове,
изменен с Регламент (ЕО) № 506/2008 на
Комисията от 06.06.2008 г. и Регламент (ЕС) №
304/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
09.03.2011 г.
Регламент (ЕС) № 1143 / 2014 на Европейския
Парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г.
относно предотвратяването и управлениетона
навлизането и разпространението на инвазивни
чужди видове
Ръководство
на
Международната
морска
организация (IMO) за контрол и управление на
биозамърсяването от корабите за минимизиране на
трансфера на прикрепени инвазивни водни видове
(Резолюция МЕРС.207(62))
Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС);
Директива за за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаното с
нея законодателство и Директивата за опазване
дивите птици (Директива 2009/147/EО);
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на ЕП и на Съвета от
11.12.2013 г. относно общата политика в областта
на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) №
639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на
Съвета.
Интегрирана морска политика
Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
технологии
и
съобщенията,
Изпълнителна
агенция "Морска
администрация
(дирекциите във
Варна и Бургас);

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район"
(БДЧР),
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите - Варна и
Бургас (РИОСВВарна и РИОСВ
Бургас),
Министерство на
енергетиката
(МЕ),
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
на Съвета от 23.07.2014 г. за установяване на рамка
за морско пространствено планиране

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
(ИАРА),
Министерство на
регионалното
развитие
и
благоустройството
(МРРБ),
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна
агенция "Морска
администрация"Дирекции
"Бургас"
и
"Варна",
Министерство на
туризма
(МТ),
Министерство на
здравеопазването
(МЗ), Регионални
здравни
инспекции
Добрич, Варна и
Бургас
(РЗИ
Добрич,
РЗИ34
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

18

Осигуряване
на
поетапно изпълнение
на изискванията на
РДМС
2008/56/ЕО
чрез обезпечаване на
необходимата
информация в т.ч.
механизми
за
финансиране
и
управленски
решения.

КТМ
14
Изследвания,
подобряване на базата от
знания за намаляване на
несигурността" и КТМ 39
Други мерки

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Национални мерки
сухоземната
Всички
част
на дескриптори (Д
България,
1 ÷ Д 11)
крайбрежни
води (РДВ) и
териториални
води и ИИЗна
Р България

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Варна и РЗИБургас), Държавно
предприятие
„Пристанищна
инфраструктура“
(ДППИ)

Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС);
Директива за за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
(Хабитатна Директива 92/43/EИО) и свързаното с
нея законодателство и Директивата за опазване
дивите птици (Директива 2009/147/EО);
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на ЕП и на Съвета от
11.12.2013 г. относно общата политика в областта
на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) №
639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на
Съвета.

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ) –
национална
координация,
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район (БДЧР) –
отговорни
за
прилагането.
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите - Варна и
Бургас (РИОСВВарна и РИОСВ
Бургас),
Министерство на
енергетиката
(МЕ),
Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
(ИАРА),
Министерство на
енергетиката
(МЕ),
Министерство на
регионалното
развитие
и
благоустройството
(МРРБ),
Министерство на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна
агенция "Морска
администрация"Дирекции
"Бургас"
и
"Варна",
Държавно
предприятие
„Пристанищна
инфраструктура“
(ДППИ)Министер
ство на туризма
(МТ),
Министерство на
здравеопазването
(МЗ), Регионални
здравни
инспекции
Добрич, Варна и
Бургас
(РЗИ
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

19

Развитие
на
нетрадиционни
за
България
и/или
иновативни
биотехники
за
морското
аквакултурно
производство или за
добив на стопански
ценни видове.

KTM 35 Мерки за справяне с
биологичните смущения в
морската среда от селективна
екстракция
на
видове,
включително
инцидентния
нецелеви улов

крайбрежни
(РДВ)
и
териториалн
и води на Р
България

Дескриптор 2
–
Неместни
видовеДескри
птор
3
Видове риби и
черупкови,
обект
на
търговски
риболов

Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Конвенция за биологично разнообразие
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване
Стратегически план за опазване и възстановяване
на Черно море от замърсяване (2009)
Регламент (ЕO) № 708/2007 относно използването в
аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в
района видове
Регламент (EC) № 1143/2014 на Европейския
Парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно
относно предотвратяването и управлението на
въвеждането и разпространението на инвазивни
чужди видове
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
Парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. относно
общата политика в областта на рибарството, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО)
№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и
Решение 2004/585/ЕО на Съвета
Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета за за установяване на рамка за морско
пространствено планиране
Директива
за
за
опазване
на
естествените местообитания и на дивата флора и
фауна (Хабитатна Директива 92/43/EИО) и
свързаните с нея законодателства
Директива за опазване на дивите птици (Директива
2009/147/EО)
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Добрич,
РЗИВарна и РЗИБургас)
Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район
(БДЧР),
Регионални
инспекции
по
околната среда и
водите - Варна и
Бургас (РИОСВВарна) и РИОСВ
Бургас),
Министерство на
земеделието
и
храните
(МЗХ),
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури
(ИАРА)
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№

20

Име на мярката

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).

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

KTM 38 Мерки, свързани с
мерки за
пространствена
защита на морската среда
(които не се докладват по
друга KTM)

Зони на
прилагане

сухоземнатач
аст
/
преснитеводи
, крайбрежни
(РДВ)
водиитеритор
иалниводина
РБългария

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Дескриптор 6 –
морско дъно
Дескриптор 7 –
Хидрографски
условия
Дескриптор 8 –
Замърсители
Дескриптор 9 Замърсители в
биота

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Национално законодателство на България:
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие (ЗРБ)
Закон за защитените територии
Закон за водите
и свързаните с тях подзаконови нормативни актове
Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Директива за морско пространствено планиране.
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на
последиците на някои планове и програми върху
околната среда (Директива за Стратегическа
екологична оценка (СЕО)).
Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 13.12.2011 г. относно оценката на
въздействието на някои публични и частни проекти
върху околната среда. Последната е изменена чрез
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 16.04.2014 г. (Директива за ОВОС)
Национално законодателство
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Закон за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанища на Република България
Наредба за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми,
транспонираща Директива за Стратегическа
екологична оценка (СЕО).
Наредба за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
транспонираща Директива 2014/52/ЕС (Директива
за ОВОС)

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район
(БДЧР),
Държавно
предприятие
„Пристанищна
инфраструктура“
(ДППИ)
и
Министерствот на
транспорта,
информационните
технологии
и
комуникациите
(МТИТС)
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

21

Внедряване
на
„морските отпадъци“
в
съществуващото
законодателство
(Коментар
от
експертите:
Педлагаме
да
се
въведе
термин
„морски отпадъци” в
българското
законодателство)

КТМ 29 Мерки, насочени към
морските отпадъци

Сухоземната
част
на
България,
крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води
и
изключителн
а
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Р България

Дескриптор 10Морски
отпадъци

Привеждане в съответствие с цели по други
правни задължения / ангажименти
Рамкова директива за отпадъците (Директива
2008/98/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви), Директива
относно пристанищните приемни съоръжения
(Директива 2000/59 / ЕО), Директива относно
пречистване на отпадъчните води от населените
места (Директива 91/27 / ЕИО), Директива
2009/123/ЕО на ЕИ и на Съвета от 21 октомври
2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО
относно замърсяване от кораби и налагане на
санкции при нарушения; Директива за водите за
къпане (Директива 2006/7 / ЕС.
Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване;
Международна Комисия за опазване на р. Дунав от
замърсяване.
Национално законодателство:
Закон за управление на отпадъците, Закон за
водите, Закон за опазване на околната среда, Закон
за управление на черноморското крайбрежие, Закон
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България и
съответните им подзаконови документи.
По-важни наредби, имащи отношение към РДМС
са Наредба № 15 / 28.09.2004 г. за предаване и
приемане
на
отпадъци
–
резултат
от
корабоплавателна дейност и на остатъци от
корабни товари и Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за
класификация на отпадъците, и други свързани с
отпадъците, наредби.
Тази мярка е тясно свързана с мерките, заложени в
първите Планове за управление на водите (по-

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район (БДЧР)

39

Екологична оценка на проект „Морска стратегия и програмата от мерки” – Нетехническо резюме

№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

специално ПУРБ на Черноморски район за
басейново управление на водите и Дунавски район
басейново управление на водите за закриване на
крайбрежните сметища на отделните населени
места и нерегламентираните сметища и изграждане
на регионални депа за отпадъци с изградени
ефективни системи за последващата им преработка,
включително рециклиране.
Мярката е свързана и с ефективното изпълнение на
мерките
в
съседнитестрани,
по-конкретно,
заложени в техните ПУРБ и мерките към
Международната комисия за опазване на р. Дунав
(МКОРД), с оглед ограничаване на трансграничния
пренос на отпадъци чрез р. Дунав. Изпълнението на
мерките в РДВ 2000/60/ЕС ще допринесе за
намаляване на броя на наземните източници и
пътища на навлизане на отпадъците в морската
околна среда(малки сметища, незаконни сметища,
депа, разположени в непосредствена близост до
крайбрежната зона или реки, вливащи се в Черно
море.
Тази мярка има връзка със следните мерки за
опазване на крайбрежните води, включени в
програмата от мерки към втори ПУРБ (ключов тип
мярка по РДВ (КТМ) 21):
Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и
есенен сезон) за почистване на устията на реките.
Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно
извозване на отпадъците в районите на рибарските
селища на територията на крайбрежните общини.
Осъществяване на контрол по отношение на
управлението на отпадъците в районите на
рибарските
селища
на
територията
на
крайбрежните общини.
Събиране и картиране на информация за
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№

Име на мярката

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

22

Ограничаване
на
генерирането
на
подводен
шум
и
енергия в морската
среда от офшорните
инсталации
(платформи)

KTM 28 Мерки, насочени към
въвеждането на енергия, в
това число и подводен шум за
морската среда
КТМ
37
Мерки
за
възстановяване и опазване на
морските
екосистеми,
включително местообитания
и видове

Изключителн
а
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

Д
–
1
–
Биоразнообраз
ие
(морски
бозайници)
Д11
–
Подводен шум
и енергия

23

Надграждане
на
създаденият регистър
за
околния
(постоянен)
и

KTM 28 Мерки, насочени към
въвеждането на енергия, в
това число и подводен шум за
морската среда

крайбрежни
(РДВ) води,
териториални
води
и

Д11
–
Подводен шум
и енергия

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
нерегламентирани сметища в крайбрежните
общини (подаване на сигнали, проверки и
почистващи действия).
Почистване и премахване на нерегламентирани
сметища по крайбрежието (годишни, с честота
поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км
във вътрешността, извън плажните ивици.
Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Конвенция по за оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) в трансграничен аспект
(ЕСПОО Конвенция)
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката
на последиците на някои планове и програми върху
околната среда (Директива за Стратегическа
екологична оценка (СЕО)).
Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 13.12.2011 г. относно оценката на
въздействието на някои публични и частни проекти
върху околната среда. Последната е изменена чрез
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 16.04.2014 г. (Директива за ОВОС)
Национално законодателство:
Закон за опазване на околната среда
Наредба за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми,
транспонираща Директива за Стратегическа
екологична оценка (СЕО).
Наредба за условията и реда за извършване на
ОВОС, транспонираща Директива 2014/52/ЕС
Съобразяване на целите с други законодателни
ангажименти (задължения)
Конвенция по за оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) в трансграничен аспект

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район"
(БДЧР),
Министерство на
енергетиката (МЕ)

Министерство на
околната среда и
водите (МОСВ),
Басейнова
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№

Име на мярката

антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни
изисквания
за
докладване с цел
същият
да
се
превърне
в
оперативен
инструмент

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ

Зони на
прилагане
изключителн
а
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Р България

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
(Еспоо Конвенция)
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на
последиците на някои планове и програми върху
околната среда (Директива за Стратегическа
екологична оценка (СЕО)).
Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 13.12.2011 г. относно оценката на
въздействието на някои публични и частни проекти
върху околната среда. Последната е изменена чрез
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 16.04.2014 г. (Директива за ОВОС)
Национално законодателство:
Закон за опазване на околната среда
Наредба за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми,
транспонираща Директива за Стратегическа
екологична оценка (СЕО).
Наредба за условията и реда за извършване на
ОВОС, транспонираща Директива 2014/52/ЕС

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
дирекция
"Черноморски
район" (БДЧР)

Забележка: В Таблицата с червени букви са записани предложения за промени на мерките от МТИТС и МЗХ, а под тях е записан Коментар на експертите по ЕО
също с червени букви
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4. Връзка с международни, регионални, европейски регламенти и директиви и
националното законодателство
Определянето на взаимовръзките между съотносимите стратегически документи и
оценката на Морската стратегия има следните цели:


установяване на наличието на потенциални взаимодопълващи се елементи или
потенциални различия и ограничения;



установяване на проблеми, които вече са покрити от други политики, планове,
програми или проекти;



преценка на кумулативните ефекти върху основни рецептори за изпълнение на
свързаните планове/програми, за да се потвърди оценката на конкретните
последствия на оценявания план.

Плановете, програмите и стратегиите, които биха могли да взаимодействат с Морската
стратегия са разгледани в ДЕО съответно на ниво международни, регионални,
европейски регламенти и директиви и националното законодателство.
5. Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда
5.1 Въздух и климат
5.1.1 Атмосферен въздух
Анализът на качеството на атмосферния въздух в областите с излаз на Черно море
е направен въз основа на Годишните доклади за състоянието на околната среда на
РИОСВ Варна и РИОСВ Бургас.
Главният екологичен проблем по отношение на качеството на въздуха по данните от
РИОСВ Варна и Бургас е високото ниво на замърсяване с фини прахови частици под 10
микрона (ФПЧ10) в повечето от градовете пунктовете на наблюдение.
През зимните месеци, в резултат от масовото използването на фосилни горива в
повечето селища в различна степен, в зависимост от микроклиматичните и
топофизични характеристики на района се формират високи нива на замърсяване с
ФПЧ10. Друга основна причина за това е приносът на транспорта, поради реемисия на
прах от пътищата, непочистени улици и евентуално разсипване на инертни материали
от камионите в близост до строителни обекти.
Всички тези проблеми са подробно разгледани в разработените за всички градове с
установени проблеми Планове за управлението и подобряването на КАВ, където са
предвидени редица мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и което
проличава в проявата на тенденции за намаляване на концентрацията на тези
замърсители. В бъдещата актуализация на тези програми ще бъде отчетен ефекта от
предприетите мерки и ще бъде направена съответната актуализация.
Национална оперативна морска обсервационна система (НОМОС),
В процес на разработване и реализация е Национална оперативна морска
обсервационна система (НОМОС), чиято цел е да осигурява адекватна, своевременна и
пълна информация за състоянието на морската околна среда, включваща както
прогнози, така и анализи. Тя разполага с 14 измервателни пункта, които обхващат
цялото черноморско крайбрежие (от Калиакра, Балчик, Варна, нос Емине, Поморие до
43

Екологична оценка на проект „Морска стратегия и програма от мерки” – Нетехническо резюме

пристанището на Нефтохим в Бургас). Станциите на НИМХ БАН осигуряват
информация за основните метеорологични елементи за крайбрежната ивица и се
отнасят за сушата. Метеорологични данни за акваторията се осигуряват от нефтената
платформа Галата, собственост на компанията ETROCELTI. Само през 2010 г.,
системата е била със свободен достъп, а към момента предоставя оперативна
информация само от метеостанциите и то не от всички измервателни пунктове. По
отношение на въздуха – при възстановяване нормалната работа на ПОМОС ще може да
се получават данни по отношение на метеорологичните елементи и в някои случаи и за
КАВ, поради наличието на достатъчно гъста мрежа от буйови станции в морето. Една
от задачите на стратегията да способства за реализацията на тази програма (НОМОС
реализирана над 60%), с което ще изпълни изискването по член 10 от Директивата за
СЕО „Държавите-членки извършват мониторинг на съществените екологични
последици от изпълнението на планове и програми с оглед, inter alia, да идентифицират
на ранен етап непредвидени неблагоприятни последици и да могат да предприемат
подходящи оздравителни действия.“
5.1.2 Климат
Климатът
на
българското
черноморско
крайбрежие
е
континенталносредиземноморски. Според климатичното райониране на страната на Л. Събев и Св.
Станев черноморското крайбрежие обхваща 3 климатични района: Климатичен район
на Северното Черноморие, Климатичен район на Бургаската низина, Климатичен район
на Странджанското Черноморие.
Климатът в Черноморската климатична подобласт се формира главно от
непосредствената близост на водните маси на Черно море и характера на атмосферната
циркулация. Средиземноморския характер на климата се потвърждава основно от
режима на валежите. Валежният максимум е главно през ноември, а минимумът е през
август. Зимата е мека с положителни януарски температури, в северната му част около
0-1,5 ºС, а в най-южната част до плюс 3ºС. Силните зимни застудявания се проявяват
сравнително по-слабо, но в определени ситуации и в най-южните части са възможни
температури до минус 17-18ºС, а в северните дори до 25ºС под нулата.
Лятото е доста топло, но без големите горещини, характерни за равнинните райони във
вътрешността на страната. Ако такива се проявяват, то те са краткотрайни. Средните
юлски температури са от 22 ºС до 23,5 ºС. Термичният режим през лятото е силно
повлиян от бризовата циркулация, смекчаваща дневния прегрев. Все пак в отделни
синоптични обстановки температурите на места могат да достигнат до 39-40 ºС. Друга
особеност на климата тук е относително по-честата проява на мъгли през топлата част
на годината.
Въпреки голямата разлика между климата на българското Черноморие в сравнение с
континенталната част на страната, той все пак не може да бъде определен изцяло като
морски. Причина за това е, че почти през цялата година той е под въздействието на
континентални въздушни маси. Годишната амплитуда е все още голяма – средно около
21 ºС. Денонощната амплитуда също се запазва относително голяма.
Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, с които
човечеството ще трябва да се справи през следващите години. По данни на НИМХ БАН
през периода 1988-2014 г. средната годишна температура на въздуха (за районите с н.в.
до 800 m) е нараснала средно с 0.8 ºС спрямо нормата за референтния климатичен
период 1961-1990 г., като се изменя в границите от 10.6 ºС до 13.0 ºС. Запазва се
нарастващата тенденция на колебанията на средната годишна температура на въздуха,
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при това температурните аномалии за всички години след 2007 г. (с изключение на
2011 г.) са над +1 ºС
Средногодишната сума на валежите през 2014 г. (за районите с н.в. до 800 m) е 1013
mm, като това е най-валежната година за целия период 1988-2014 г., по-валежна от
рекордната 2005 г. (със средногодишна сума от 924 mm). Средно за страната годишният
валеж е 166% от нормата за периода 1961-1990 г., като варира от 74% до 230%.
През 2014 г. най-много валежи са паднали в Северозападна България (средно 182% от
нормата), в Централна Южна България (176%) и в Източна България (171%), а наймалко е количеството на валежите в Югозападна България (148% от нормата). Найвалежните месеци за цялата територия на страната са септември (до 902% от месечната
норма, в Асеновград), октомври (до 487% в Старо Оряхово, област Варна) и декември
(до 370% в Силистра). Най-сух е бил февруари – средно 25% от месечните норми за
ниската част от страната. Валежите през август и ноември са около нормата, съответно
– 121% и 99%.
През последните години се увеличава честотата на екстремните метеорологични и
климатични явления в България. Само през 2014 г. опасни метеорологични явления от
конвективен произход (интензивни и обилни валежи, гръмотевични бури, градушки,
често съпроводени с пориви на силен до бурен вятър) са причина за огромни щети
върху селскостопанска продукция, инфраструктура, жилищни и обществени сгради,
като причиниха и човешки жертви в много области на страната.
Регистрираните дни с валежи от град през 2014 г. са с над 50% повече от средните за
периода 1988-2014 г. За изследвания 27-годишен период регистрираните дни с
градушки за районите с надморска височина до 800 m са най-много през 2014 г.
Най-вероятните средни годишни температури за периода до 2050 г. в резултат на
прилагане на симулационен модел по крайбрежието се очаква да са около и дори над
15°С, в равнинните участъци около 14°С, а в планинските участъци на Стара планина 510°С, а на Странджа 13-14°С.
Основна причина за регистрираните климатични процеси е нарастването на емисиите
на парникови газове (ПГ). Анализът на данните за периода 1988 – 2014 г. показва, че
емисиите на основните ПГ имат тенденция към намаляване.
5.2 Води
5.2.1 Повърхностни води
Бреговата ивица на Черно море от нос Сиврибурун на север до река Резовска на юг е
прорязана от устията на около 61 реки (в които са обособени 178 водни тела), чиито
води се вливат директно или индиректно (чрез крайморските езера) в Черно море.
Водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната
граница, в това число и прилежащи езера са обособени в следните речни басейни:


Добруджански Черноморски реки - основните реки са Шабленска, Батова,
Екренска и дерета Река Каварненска, Река Болтата.



Басейн на река Провадийска - Основните реки в него са Провадийска и Девня.



Басейн на река Камчия
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Басейн Севернобургаски реки - основните реки са Фандъклийска, Панаирдере, Двойница, Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбардере, Айтоска и
Чукарска (Чакърлийска).



Басейн Мандренски реки - основните реки са Русокастренска, Средецка,
Факийска, Изворска, Маринка, Отманли, които се вливат в Черно море
посредством езеро Мандра.



Басейн Южнобургаски реки - основните реки са Ропотамо, Дяволска, Караагач
и Лисово дере.

Река Велека - Р. Велека води началото си от карстови извори северозападно от
вр.Антепе в Странджа в турска територия в близост до с. Ковчаз.
Река Бутамята извира от северните склонове на в.Пчелин рай на Странджа и се влива
в Черно море прис.Синеморец.
Река Силистар извира южно от в.Голямото худруи се влива в Черно море при нос
Силистар.
Река Резовска (на турски Мутлудере) е гранична река. Тя извира от най-високата част
на Странджа планина, източно от Ковчас в Турция и тече в източна посока. След с.
Паспалово реката служи за граница между България и Турция до устието си в Черно
море при с. Резово.
Езерата са разположени по Черноморското крайбрежие и са главно от два типа –
лиманни и лагунни. Повечето от езерата са съсредоточени около двата най-големи
залива – Варненски и Бургаски. Няколко малки езера са разположени по
добруджанския бряг и на юг от Созопол – по странджанското крайбрежие. Към групата
на лиманните езера спадат Дуранкулашкото, Езерецкото, Шабленско, Варненско,
Белославско, Бургаско и Мандренско езеро (Узунгерен). Към групата на лагунните
езера спадат Атанасовското и Поморийското езеро,езерата-блата Алепу, Аркутино,
Стомоплу, Шабленска тузла, Наневска и Балчишка тузла.
Водните обекти, които се вливат директно в Черно море, са 37 броя, а индиректно (чрез
крайморските езера) - 24 броя.
По отношение на текущото състояние на състоянието на повърхностните води,
факторите на натиск за Черноморския регион, по които на този етап са налични данни в
Проект ПУРБ 2016-2021, се свеждат до:


Значителни точкови източници на замърсяване:

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води: При актуализацията на ПУРБ
(2016-2021г.) на територията на Черноморски басейнов район, съществуват 36
пречиствателни станции за отпадъчни води, като от тях 11 са крайбрежни ПСОВ (7 бр.
заустват директно в Черно море, а 4 бр. индикретно чрез вътрешни водни обекти, в
близост до крайбрежните води).
Замърсяване от индустриални източници: В басейновия район функционират 105
индустриални обекта, 77 от тях са определени като значими източници на отпадъчни
води.
Корекции на реки: От 162 броя водни тела в ЧРБУ, изградените корекции и защитни
диги засягат 68 броя от тях, което представлява 41,9 % от общия брой на водните тела.
Добив на инертни материали:В ЧРБУ са определени 13 броя участъци за добив на
инертни материали с обща дължина от 13,991 км, които представляват 0,5 % от общата
дължина на главните реките в ЧРБУ. Добивът е забранен с последното изменение на
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Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) и на територията на ЧРБУ няма
действащи разрешителни (срокът на действие на издадените разрешителни е бил
31.12.2015 г.)
Завиряване (язовири): съгласно „Регистър на язовирите в БДЧР“ на територията на
ЧРБУ има изградени 499 бр. язовира от които 77 бр. големи и 422 бр. микроязовири.
Хидротехнически съоръжения, хидроенергийни съоръжения (ВЕЦ): Използването на
водите за енергетика е само в 5 МВЕЦ-а.


Замърсяване от дифузни източници:

Селскостопанското земеползване е основен източник на дифузни замърсители на
повърхностните и подземни води, а речния отток и дъждовете довеждат замърсителите
с различен произход до повърхностните крайбрежни водни тела.
Животновъдството, както и неправилното използване на животинската тор са друг
източник на дифузно замърсяване на повърхностните води.
Контролният и оперативният мониторинг в Черноморски басейнов район обхващат:
вътрешни повърхностни води и крайбрежни морски води.
В Приложение 4.1.4 на ПУРБ на ЧРБУ 2016-2021 (проект) е показана оценката на
екологичното и химичното състояние / потенциал на повърхностните води в
Черноморския район за басейново управление, въз основа на която по-долу е направено
обобщение на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела:
От обособените 178 ВТ с отлично състояние/потенциал са само 3 ВТ, с добро
състояние/потенциал са 60 ВТ, с умерено -72 ВТ, с лошо -22 ВТ и с много лошо - 20
ВТ.
Химично състояние- Липсват данни за 124 ВТ, от останалите 54 ВТ 9 са в лошо
състояние – не постигащи добро химическо състояние и 45 са в добро химическо
състояние.
Отпадъчни води
Имайки предвид водните количества, зауствани с реките в Черно море, приносът на
река Дунав е изчислен като 67% от общия речен вток (ТДА, 2008).От българските
черноморски реки съществен принос в товарите от замърсители, внасяни в морето, има
р. Камчия.
Индустриалните отпадъчни води представляват много малка част от общото количество
формирани отпадъчни води. Участието на битовите отпадъчните води и речните товари
е значително по-високо от дела на индустриалните отпадъчни води, заустващи в
морето.
5.2.2 Подземни води
В „Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021
г“ са идентифицирани 40 подземни водни тела, като взаимодействие с морската среда
се очертава за 21 подземни водни тела от три водоносни хоризонта, както следва:


Кватернерен водоносен хоризонт – 10 водни тела, формирани основно в
алувиалните тераси на по-големите реки;



Неогенски водоносен хоризонт – 7 водни тела, формирани в миоценски несвързани
или слабосвързани пясъци, напукани пясъчници и окарстени варовици;
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Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела, формирани предимно в долно и
средноеоценските отложения с порово-пукнатинен колектор;

Директен излаз на брега на Черно море и вътрешната му прибрежна зона имат 21
подземни водни тела.
Оценката на натиска от водовземане, при който експлоатационният индекс е над 40 %,
показва, че 5 подземни водни тела са в лошо състояние, а 16- в добро състояние.
Според оценката на химичното състояние 12 от подземните водни тела са в лошо
състояние и 12 тела - в добро състояние.
На територията на Черноморското крайбрежие в Черноморския район са установени 10
находища на минерална вода, които са изключителна държавна собственост, включени
в Приложение № 2 на Закона за водите.
5.2.3 Морски води
Главната особеност на Черно море е Основното черноморско течение (ОЧТ), което
обхваща целия басейн в единен циклонален кръговрат. Течението преминава покрай
брега на разстояние средно 10-30 мили от него, а местоположението на неговата струя
съвпада приблизително с района на материковия склон. Може да се приеме, че това
течение условно разделя шелфовата зона от вътрешността на морето с дълбочини
повече от 80-100 м. Между ОЧТ и брега се развиват шелфови и крайбрежни течения.
Съществена особеност на Черно море е присъствието на постоянния халоклин - слой с
високи градиенти на соленосттта, разположен между 120 и 200 м.
Цветът на черноморските води е синьозелен, но при интензивни „цъфтежи” на
фитопланктон се променя от светлозелен до кафяв. Максималната стойност на
прозрачността на водата в дълбоководието е 28 м.
Около 87 % от общия обем на Черно море съдържа сероводород (H2S), който се появява
на дълбочина под 150-200 м. Сероводородът е отровен за живите организми с
изключение на някои бактерии, които го консумират. За горна граница на анаеробната
зона се приема концентрацията на сероводород от 0,3 мг/л, под която кислород
практически отсъства. На дълбочина 200 м съдържанието на сероводород е 0,5 мг/л; на
400 м - 4 мг/л; на 1000 м - 8 мг/л; над 1500 м - 9 мг/л.
Измененията в нивото в Черно море за сметка на приливите и отливите не надвишават
10-15 сm: максималният в Бургас (т.е. в условията на най-големия в западната част на
басейна залив) е 11,2 сm. За сравнение – най-големите приливи (до 17 сm) в Черно море
се наблюдават в Одеския залив.
В резултат на глобалното затопляне на климата се наблюдава повишаване на
черноморското ниво със скорост около 1,5 мм/год. като началото на евстазията е през
1924 г.
Хидрологичният и химичен режим на Черно море, като вътрешно изолирано море, се
контролира от външни фактори, каквито са климатът и речният вток.
Текущо състояние на морската околна среда
Текущото екологично състояние се определя както от климатичните фактори
(температура, валежи, речен вток и др.) така и от наличието и интензитета на точкови
източници- реки, индустриални отпадъчни води, пречиствателни станции за отпадъчни
води, градска канализация зауствана директно в морето (съгласно РДВ след 31.12.2015
г. всички такива точкови източници на замърсяване следва да са включени към
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пречиствателни станции), както и дифузни източници - от селското стопанство (чрез
речния вток), депа за отпадъци, от морски транспорт и пристанищна дейност, риболов,
аквакултури, от атмосферата.
За целите на РДВ (оценка на екологичното състояние по БЕК и ФЕК се извършва
ежегодно) и РДМС (оценка на състоянието по 11 Дескриптора) са определени
мониторингови станции, които обхващат 3-те основни зони на пелагиала, както и 3-те
зони на бентала. Същевременно, където е възможно, са формулирани критерии за добро
състояние на морската околна среда (ДСМОС) и са дефинирани екологичните цели за
морската околна среда съгласно чл. 9 и 10 от НООСМВ (БДЧР/ИО-БАН, 2013).
Екологичното състояние на водните тела по РДВ се оценява по 5-степенна скала, а за
целите на РДМС състоянието на морската околна среда се оценява в двустепенна„добро“ и „не добро“. За връзка между може да се използва следната легенда:
Към момента, за целите на РДМС са извършвани само пилотни изследвания по
определената мрежа, единствено в пелагиала на зоните. Публикувани са формуляри за
мониторинг по съответните дескриптори и обхващащи пелагиала и бентала, но
изследванията са в първоначална фаза и липсват публикувани данни. Значително
подобрение на програмите за мониторинг и тяхното изпълнение се очаква да се
постигне в рамките на текущи проекти: „Проучвания на състоянието на морската
околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС
(ISMEIMP)“; ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирани от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
Така, наличните данни позволяват да се оцени екологичното състояние на
крайбрежните морски води в рамките на провежданите мониторинги.
Екологично състояние на крайбрежни морски води по критериите на РДВ
Крайбрежните води обхващат едномилната зона и са разпределени в 13 водни тела,
определени и обозначени по критериите на РДВ. В проекта на ПУРБ на ЧРБУ за 2016 –
2021 г. (Раздел 1. Описание на характеристиките на Черноморски басейнов районhttp://www.bsbd.org/UserFiles/File/PURB/2015/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D
0%B5%D0%BB%201.pdf) е направено преразпределение на границите на крайбрежните
водни тела (най-вече в района на Варненски и Бургаски заливи) водещо до
увеличението им на 16 бр. Наличните данни са използвани за частично определяне на
екологичното им състояние.
Екологично състояние по Физикохимични елементи за качеството (ФХЕК)
Оценката на състоянието на водните тела по ФХЕК се изготвя на база на
класификационна схема разработена от Институт по океанология през 2007 г. въз
основа на референтни стойности за показателите кислородна наситеност (OS%),
биохимична потребност от кислород БПК5 (BOD5) съдържание на амониев азот (NNH4), нитритен азот (N-NO2), нитратен азот (N-NO3) и ортофосфати като фосфор (PPO4) по сезони. Категориите са „Отлично“ и „Добро“ състояние и са залегнали в
Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води (от 14.09.2012 г., изм. и доп.
23. 09. 2014 г). Когато измерените стойности на указаните хидрохимични параметри не
се включват в диапазоните на тези категории, състоянието на водните тела се
характеризира като „Влошено“ или „Умерено-лошо“. Съгласно изискванията на РДВ
2000/60/ЕС мониторинг на основните физикохимични показатели и на някои
специфични вещества и други замърсители се извършва с честота 4 пъти годишно в
определен брой пунктове. Според подходите за оценка на екологично състояние на
повърхностните води, определянето на състоянието по физикохимични елементи за
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качество (ФХЕК) има поддържаща роля по отношение на БЕК. Съгласно чл. 12 на
наредбата „За категориите повърхностни води класифицирането на екологичното
състояние на водно тяло се определя чрез по-лошата от стойностите на резултатите от
биологичния и физикохимичния мониторинг за съответните елементи за качество“.
От сумираните оценки за състоянието на изследваните крайбрежни водни тела по
ФХЕК в периода 2012-2015г се вижда, че състоянията варират и през 2015 г. 6 водни
тела са в „добро“, 1 ВТ е в „умерено“ и 2 ВТ са с вариабилно състояние, поради което
не е определено дефинитивно.
Биологични елементи за качество (БЕК)
Съгласно Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води биологичните
елементи за качество за оценка на екологичното състояние на водните тела са
фитопланктон, макрофити и макрозообентос.
Последният достъпен доклад за оценка на екологичното състояние е за 2015г. (БДЧР,
2016) пробонабирането на БЕК (фитопланктон, зоопланктон (незадължителен),
макрофити и макрозообентос), анализът на пробите и оценката на състоянието са
извършени от Институт по океанология – БАН,като резултатите са представени в
Доклад на БДЧР за състоянието на водите в Черноморски басейнов район през 2015г.,
изготвен на основание чл. 155. ал. 1. т.17от Закона за водите. През 2015г. програмата за
биологичен мониторинг на крайбрежните води включва 13 пункта (6 пункта от
оперативен мониторинг и 7 от контролен мониторинг) в 10 водни тела. Крайната
оценка за състоянието по БЕК се извършва чрез прилагане на принципа “one out, all
out”, т.е. най-ниската оценка по който и да е критерии определя състоянието на водното
тяло.
Според заключенията на доклада: „През 2015 г. нито едно водно тяло не постига целите
на РДВ за добро екологично състояние на повърхностните води“. Седем водни тела
(BG2BS000C001, BG2BS000C002, BG2BS000C003, BG2BS000C013, BG2BS000C008,
BG2BS000C010, BG2BS000C012) са категоризирани в „умерено“ състояние. Три
(BG2BS000C005, BG2BS000C006 и BG2BS000C007) са категоризирани в „лошо“
състояние. Водно тяло BG2BS000C005 (Варненския залив) освен лошото състояние по
БЕК- фитопланктон, състоянието на ФХЕК не отговаря на стандартите за „добро“. Във
водните тела пред устията на р. Камчия (BG2BS000C006) и р. Двойница
(BG2BS000C007) състоянието е „лошо“ само по отношение на БЕК-макрозообентос,
което най-вероятно отразява кумулативен ефект във времето от натоварването пред
устията на реките. Спрямо 2014 г. 6 водни тела запазват „умерено“ състояние, 2 водни
тела (BG2BS000C005, BG2BS000C006) запазват „лошо“ състояние, 1 водно тяло
(BG2BS000C002) променя състоянието си от „лошо“ на „умерено“, 1 водно тяло
(BG2BS000C007) влошава състоянието си от „умерено“ на „лошо“.
Резултатите от анализите на специфични замърсители през 2015 г. показват, че няма
стойности, които да надвишават максимално допустими концентрации
(МДК)
определени в Приложение 7 на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на
повърхностните води (БДЧР/ИО, 2016).
Така, ако се използват (макар и с известна условност поради ограничеността на
наличните данни) оценките на екологичните състояния на крайбрежните водни тела по
РДВ за оценка на текущото състояние по РДМС, то се налага изводът, че крайбрежните
води се намират в „недобро“ състояние на морската околна среда поне по Дескриптори
1 и 5, и особено зоната в и около водно тяло BG2BS000C005- Варненски залив, което за
2014-2015г. е в лошо състояние по повечето от БЕК и ПУРБ и умерено по ФХЕК.
Отделни зони могат да постигат „добро“ състояние по някой от елементите, напр.
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водни тела 1, 2 и 3 по елемент макрозообентос, но с изключение на зоната, обхваната от
водно тяло BG2BS000C012- от Н. Коракя – до устието на р. Резовска, то липсват
устойчиви тенденции и по-скоро става въпрос за годишни флуктуации на състоянията
(БДЧР, 2015-2016). Според оценките за екологичното състояние по ПУБР, които могат
да имат и прогнозна стойност по отношение на въздействия от точкови и дифузни
източници, се очертават 2 зони с увеличен риск- зоните пред и около Варненски и
Бургаски заливи, водни тела BG2BS000C005, BG2BS000C006 и BG2BS000C008,
BG2BS000C010, съответно. Основният натиски в тези райони са пристанищната
дейност, корабоплаването, индустриални и битови отпадъчни води и дейности.
Състояние на: Води за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на
черупкови организми
Това са обособени части от крайбрежните морски водни тела, идентифицирани в
границите на районите на съществуващо и перспективно ползване или поясите на
санитарна охрана по смисъла на Наредба № 8, съгласно изискванията “Инструкция за
идентифициране на водите във водните обекти или части от тях за обитаване от риби и
районите с крайбрежни води за развъждане на черупкови организми“, по реда на
Наредба № 4/20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на
черупкови организми. Към края на 2015 г. регистрираните аквакултури в крайбрежната
зона се свеждат до 42 действащи мидени ферми.
Съгласно изискванията на Наредба 4 се изготвя и оценка на състоянието на тези води,
мониторингът е част от този, провеждан с цел оценка на количествените и качествените
характеристики на водите. Към момента е достъпен един доклад за оценка, който
сумира резултатите за периода 2007-2010 г.
През 2007 и 2010 г. са извършени оценки на състоянието, обобщаващи данните от
предходните години и са извършени ревизии на зоните, като при първата от тях поради
неблагоприятна промяна на някои от въздействащите фактори в периода 2004-2007 г.
зоните са разделени на: „зони осигуряващи условия за живот и възпроизводство на
черупкови организми“ – 7 бр. и „зони имащи възможност да осигурят условия за живот
и възпроизводство на черупкови организми“ - 5 бр. В зоните, осигуряващи условия, не
са установени отклонения от нормите за концентрациите на приоритетни вещества във
води и седименти. Зоните, имащи възможност да осигурят условия са класифицирани
като такива поради несъответствие с нормите за кадмий и други тежки метали (живак.
олово и никел) и ДДТ във водна фаза и седимент в пунктовете Крапец, Варненски
залив, Камчия, Бургаски залив и Велека.
През 2010 г. са използвани резултатите от 23 пункта за собствен мониторинг на мидени
ферми. Поради липса на адаптирани методики за морски води или на данни от
измервания. при анализа на състоянието не са взети предвид концентрациите на редица
приоритетни показатели като: нефтопродукти, сребро, арсен, хром, цинк, мед,
хексахлорциклохексан,
въглероден
тетрахлорид,
изодрин,
хексахлорбензол,
трихлоретилен, перхлоретилен, трихлорбензол, фекални колиформи. Оценени са
концентрациите на: арсен, кадмий, живак, мед, цинк, хром-общ, ДДТ-общо, HCB,
хексхлорциклохексан, соленост, но поради липса на представителност на данните
списъкът и картата със зоните за развъждане на черупкови организми не са променяни.
Така, наличните данни се използват само като подкрепящи при оценката на
състоянието на водите. Това поставя под съмнение оценката на състоянието на зоните и
тяхната пригодност за целите на използването им, както и необходимостта от
допълнителна ревизия. Като се вземат предвид резултатите от мониторинга на
състоянието на водните тела, извършван по РДВ, може да се направи заключението. че
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съществуват предпоставки за очаквано влошено състояние на някои от
идентифицираните зони. Например крайното екологично състояние на водно тяло
BG2BS000C008 (Бургаски залив < 30м) в което се намира зона BG2SFW05 (в близост
до Несебър) е оценено през 2012 г. като „лошо“. Същото се отнася и за водно тяло
BG2BS000C012 (н. Коракя – до устието на р. Резовска) в което е разположена зона
BG2SFW03 (от Маслен нос до Царево) въпреки, че по Физико-химически ЕК
състоянието и на двете тела е оценено като „добро“.
Като косвен показател за състоянието на зоните може да се използват и концентрациите
на приоритетни замърсители в тъканите на черупчестите организми от
идентифицираните зони. Контролът на качеството на мидените ядки се извършва от
органите на Министерството на земеделието и храните. Данни от такива измервания,
извършени от акредитирани лаборатории не бяха идентифицирани към момента на
изготвяне на оценката, но бяха открити в научната литература и Доклада за
първоначалната оценка за състоянието на морската околна среда (разработен от екип на
ИО – БАН. 2013 г, по поръчка на БДЧР). Концентрациите на арсен са по-високи от
установените норми (2,0 мг/кг свежо тегло) при натурални миди и рапани.
Най-високи концентрации на олово са измерени в рапани от района на Крапец, а
култивираните и натурални миди от района на Несебър показват приблизително едно и
също съдържание на олово, но по-ниско от 0.92 мг/кг мокро тегло установено при
предходни измервания. При норма за живак за черупчести организми от 0.5 мг/кг свежо
тегло (Регламент 1881/2006 на ЕК) са измерени концентрации от 0.32 при натурални
миди и 0.27 при култивирани.
Успокояващо за състоянието на зоните е, че през периода 2011-2015 г не са
регистрирани случаи на остро замърсяване на околната среда. По данни на Морска
администрация е имало инцидентни разливи на нефтопродукти с неустановен произход
в района на заливите и прилежащите акватории или в каналите, подхождащи към
пристанищата, но те са локализирани и почиствани своевременно.
Счита се, че негативното антропогенно въздействие в идентифицираните крайбрежни
водни тела ще се редуцира с изпълнение на програмата от мерки към ПУРБ.
Води за къпане
Подробно анализ на състоянието на водите за къпане: е дадено в т. 5.11 и 7.4.
Шелфова зона и открити води
Към момента не се извършва цялостен мониторинг за качествата на водите и
състоянието на морската околна среда в тези райони. Наличната информация се свежда
до данни на Институт по океанология-БАН за периода 1961-2011г. получени от
трансект в ИИЗ пред нос Галата и описани в Доклада за първоначалната оценка на
състоянието на морската среда (БДЧР/ИО, 2013).
Разтворен кислород - Пролетният сезон се характеризира с нарастване на разтворения
кислород в крайбрежния и шелфови райони и намаляване в открити води, при
постоянна наситеност. През лятото концентрациите на кислород нарастват с
изключение на крайбрежния район.
Биогенни елементи: неорганичен азот (N): за всички форми (нитратен, нитритени
амониев) N е характерно намаляването на концентрациите им с отдалечаване от брега
при известна сезонна динамика; неорганичен фосфор (P): фосфатният P показва ясно
изразена сезонна динамика. За пролетния сезон е характерно повишаването на
концентрациите с отдалечаване от брега, докато през лятото най-високите концентрации
са измерени в крайбрежната зона.
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Фитопланктон и хлорофил-А: Концентрациите на хлорофил-А (proxy на биомасата на
фитопланктона) са пряко свързани с прозрачността на водния стълб, който е елемент от
качествата на водата. Характерно за пространственото разпределение е намаляване на
концентрациите му с отдалечаване от крайбрежната зона. В шелфовата зона и
откритите води съдържанието зависи най-вече от втока на биогенни елементи (най-вече
Р и силиций) от р. Дунав, докато в крайбрежната зона зависи от втока на биогени от
различни локални точкови и дифузни източници. През последните години не са
отбелязани екстремни цъфтежни събития.
Нефт и нефтени разливи - През последните години не са регистрирани случаи на
акутно замърсяване на морската среда. Органите на Морска администрация са
регистрирали инцидентни случаи на замърсяване с нефтопродукти в крайбрежните
зони, най-често с неустановен произход. Няма данни за сериозни увреждания на
околната среда.
Приоритетни и специфични замърсители - Към момента не се извършва мониторинг
на приоритетни и специфични веществата съгласно „Наредба за стандарти за качество
на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители“, 2010г.
Фактори. които не участват в оценките за състоянието, но имащи значение за
състоянието на водите в морската среда
Това са Климатичните фактори: температура, подкисляване, промяна на морското ниво,
валежи, брой и интензитет на щормовете.
5.3 Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
5.3.1 Земни недра
А. Сухоземна част
Според тектонската подялба територията на Българското черноморско крайбрежие в
обхвата на Басейнова Дирекция Черноморски район от север на юг включва
Добруджанския масив, източната част от Севернобългарския свод с Варненската
падина в Мизийската платформа, Долнокамчийското понижение, Източнобалканската
тектонска зона и Източносредногорската структурна зона с Бургаската депресия в
нейните предели и Странджанската зона.
По източното бедро на Странджанската зона се разкриват триаски, нискометаморфни
скали, мрамори и варовици. Материалите на кредата, на север от билото на Стара
планина са представени в седиментен фациес, докато на юг преобладават
вулканогенните и вулканогенно- седиментните формации.
В северните части на района кредата участва в геоложкия строеж основно със своите
долни стратиграфски нива, изградени от мергели, пясъчници пачки и органогенни
варовици.
В Източна Стара планина кредата се представя от карбонатно-теригенни свити,
изградени от пясъчници, алевролити и варовици.
На юг от Стара планина горнокредните материали изграждат обширният Бургаски
синклинорий. В профила им участват вулкански (андезити, трахити и др.) и
вулканогенно-седиментни скали (туфи, туфити, пясъчници, процепени от плутонични
тела (гранити, габра и др.).
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Отложенията на палеогена и неогена като правило изпълват негативните тектонски
структури - Варненската падина, Долнокамчийското понижение, Лудокамчийския
синклинорий и Бургаската депресия. В профила на палеогенските свити преобладава
глинесто-мергелния и флишкия фациес.
Седиментите на неогена най-широко са разпространени в северната крайбрежна ивица.
Представени са от окарстени варовици, глини и глинести пясъци.
Съвременните отложения са представени от съвременни плажни пясъци, езерно-блатни,
алувиални, пролувиални и пролувиално-делувиални образувания в речните долини.
Алувиалните наноси от пясъци, чакъли и глини изграждат терасите на реките Голяма
Камчия, Провадийска, Айтоска, Факийска, Велека, Ропотамо, Дяволска и др.
В най-северните части на района над сарматските материали, на значителни площи, са
отложени съвременни еолични образувания на льосовия комплекс.
Всред физико-геоложкките процеси и явения (абразионни, гравитационни, ерозионноакумулационни, изветрителни, карстови, еолови и заблатявания) свлачищата са сред
основните елементи, формиращи геоложката опасност в третираното черноморско
крейбрежие. В неговия обхват към юни 2015 г са регестрирани 287 свлачища, в това
число: стабилизирани-82 броя, потенциални-118 броя и активни-67 броя. От тях над 110
свлачища са проявени по бреговата ивица и засягат множество жилищни и обществени
сгради и съоръжения в Балчик, Варна, Бяла, Несебър, Сарафово, Приморско и др.,
курортите Арбена, Златни пясъци, Св. Констотнтин и Елена, участъци от пътната и
железопътната инфраструктура и пр.
Б. Морска част
В рамките на българския континентален шелф, паралелно на бреговата линия се
различават три основни геоморфоложки области: прибрежна, централна и периферна.
Вътрешната, прибрежна зона е разположена край съвременната брегова линия. Тя
обхваща подводния брегови склон и потопени реликтни тераси. За целите на
Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (ПОСМОС)
прибрежната плитководна зона е разделена на 5 основни района:
 Район І. н. Сиврибурун – н. Калиакра.
 Район ІІ. н. Калиакра – н. Галата.
 Район ІІІ. н. Галата – н. Емине.
 Район ІV. н. Емине – н. Созопол.
 Район V. н. Созопол – р. Резовска.
Централната зона на шелфа заема най-голямата площ от него, като се разполага на
дълбочини от 20 м до 90-95 м. Геоморфоложки, тя се разделя на четири подзони (на
вътрешната депресия; на акумулативните валове; на слабо разчленената равнина и на
разчленената равнина). В зоната на шелфа е ясно проявено меридионално
разпределение на генетичните типове седименти. На север от паралела на нос Калиакра,
поради широкото и силно течение, е развита обширна зона на транзитно преминаване
на теригенния материал, като утайките са представени предимно от черупчести
кондензати. На юг от нос Калиакра, поради рязката промяна на ориентацията на
бреговата линия започва разтоварване на дунавския теригенен материал, като на шелфа
преобладават теригенните алевритови и алевро-пелитови тини. Промяна настъпва също
и южно от нос Емине, където също има рязка смяна на конфигурацията на брега. Там се
забелязва хомогенизация на седиментния материал и формиране на хоризонтална
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акумулативна равнина. Постепенното включване на локални източници на подхранване
по пътя на водните маси на юг се отчита по теригенно-минераложката асоциация на
Страндженската подхранваща провинция. Особеностите в морфологията на
субаквалния релеф, съвременните седиментационни обстановки, литостратиграфията
на дънните седименти и хидродинамичните характеристики, са в основата на
разделянето на централната зона на три района за оценка: Северен, Централен и Южен.
Външната, периферна шелфова зона се проследява в най-мористата част на шелфа,
като ивица с ширина от 3-4 до 10 км и площ от 2 276 км2 . Границата с централната зона
на шелфа се следи по тила на серия от клиноморфни акумулативни тела, изразени в
релефа на морското дъно като валове с относителна височина от 3 до 5 м и почти
съвпада с 90-метровата изобата. Стъпалообразното чело на най-външния вал, който е с
височина от 10-15 м и подножие на дълбочини около 110-120 м, бележи началото на
т.н. периферна шелфова тераса, чийто източен край маркира границата шелфконтинентален склон. Доминиращо развитие в периферния шелфов райнон имат сивите
алевропелитови тини от литостратиграфска единица L. Това са мекопластични тини с
неравномерно разпръснато количество от биогенен черупчест детрит. Количеството на
биогенната компонента на места е значително и е представено от цели черупки и
детритус от Dreissena.
В. Подземни богатства
В земните недра на сухоземната крайморска територия са установени находища на:
 Черни въглища;
 Манганови руди;
 Медни руди;
 Магнетитни пясъци;
 Неметални, строителни, инертни и скално-облицовъчни материали.
 Строителни материали
Подробно описани в Доклада за ЕО.В земните недра на морската територия са
установени и се проучват находища на нефт и газ, описани в Доклада за ЕО.
5.3.2 Почви
За районите северно от Стара планина са характерни черноземовидни почви и техните
разновидности. Те заемат почти изцяло Дунавската хълмиста равнина, в това число и
Южно-добруджанското плато, също така и по-голямата част от Лудогорското плато.
Това са богати плодородни почви с изключително значение за земеделието. Различават
се няколко типа : карбонатни, типични, излужени и лесивирани черноземи.
На територията на общините Шабла, Каварна, Балчик най-често се срещат различно
мощни излужени черноземи.
На територията на общините Аксаково, Варна, Аврен, Долни Чифлик, Бяла най-често
срещания тип почви са сивите горски почви и техните разновидности. Те са образувани
върху карбонатни материали с участие на рядка широколистна растителност. По
отношение на продуктивните им свойства, тези почви са подходящи за отглеждане на
голям брой селскостопански култури.
Южно от Стара планина, господстващ почвен тип на равнините и в долните части на
планинските склонове под сухите гори и храсталаци са канелени почви, а също така
55

Екологична оценка на проект „Морска стратегия и програма от мерки” – Нетехническо резюме

канеленовидни лесивирани и плитки почви. Канелените почви са характерни с
червеникаво-кафявия си цвят, сравнително малката дълбочина на профила и високото
съдържание на глина почти от повърхността. Плодородието на канелените почви е
добро. Канеленовидни почви и техни разновидности, включително и плитки и
недоразвити типове се срещат най-често на територията на общините разположени
южно от Стара планина – Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево.
В района на Бургаската низина и в котловинните образувания в района са
разпространени смолници. Смолниците у нас са известни като черни глинести почви с
тежък механичен състав. Те имат голяма пластичност, лепливост и свързаност във
влажно състояние и голяма твърдост в сухо състояние. Поради това трудно се
обработват както във влажно, така и в сухо състояние.
На силикатни терени при по-специфични условия са разпространени уникалните за
България и Балканския полуостров жълтоземи, срещащи се само в района на Странджа.
На ограничени площи се срещат и различни видове блатни почви. Характерни са със
силната си преовлажненост и формиране на хумусен или торфен повърхностен
хоризонт. Този тип почви се наблюдава в следните райони: Дурнакулак; Шабла; Варна
– района около Белославско езеро; Бургас - района на Бургаско езеро.
Торфенисто-блатни почви и алувиални ливадни почви в които се наблюдават процеси
на засоляване (солонцовидни) се срещат в района на Несебър, Обзор, Бургас,
Приморско и Созопол. Тези почви се характеризират с повишено съдържание на
обменен натрий. Тези почви са подходящи за земеделски цели само след провеждане на
редица мелиоративни дейности..
5.3.3 Субстрат на морското дъно
В българския шелф са развити области на контрастни седиментационни обстановки.
Пространственото разпределение на темпа на седиментация в съвременния етап се
контролира и от редица хидродинамични фактори, съвкупността от които определя
пъстра картина на седиментогенезата. В зоната на шелфа е ясно проявено
меридионално разпределение на генетичните типове седименти. На север от паралела
на нос Калиакра, поради широкото и силно течение, е развита обширна зона на
транзитно преминаване на теригенния материал, като утайките са представени
предимно от черупчести кондензати. По този начин, в условията на бай-пас на
кластичния материал, се образува зона на плиткоморска карбонатна биогенна
седиментация.
На юг от нос Калиакра, поради рязката промяна на ориентацията на бреговата линия
започва разтоварване на дунавския теригенен материал, като на шелфа преобладават
теригенните алевритови и алевро-пелитови тини. Промяна настъпва също и южно от
нос Емине, където също има рязка смяна на конфигурацията на брега. Там се забелязва
хомогенизация на седиментния материал и формиране на хоризонтална акумулативна
равнина. Постепенното включване на локални източници на подхранване по пътя на
водните маси на юг, се отчита по теригенно-минераложката асоциация на
Страндженската подхранваща провинция.
Тези особености в морфологията на субаквалния релеф, съвременните
седиментационни обстановки, литостратиграфията на дънните седименти и
хидродинамичните характеристики, са в основата централната зона на шелфа да бъде
разделена на три района за оценка: Северен, Централен и Южен райони.
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Северният район е с площ от 2,851 км2 и обхваща централния шелф от морската
граница с Р. Румъния на север до паралела на нос Калиакра, като южната му граница е
прокарана по границата на разпространение на специфичните за тази част на шелфа
дънни утайки от литостратиграфска единица „О”.
Централният район е с площ от 3,472 км2 и обхваща акумулативната шелфова равнина
от нос Калиакра до нос Емине. Отличителна черта за този район е развитието на найкрупната акумулативна форма на западния черноморски шелф - Калиакренския
акумулативен вал.
Южният район е с площ от 2,924 км2 и обхваща шелфовата равнна от нос Емине до
морската граница с Р. Турция на юг. Характерно за този район е развитето на Еминския
и Странджански акумулативни валове. В Еминския вал се наблюдава хомогенизация на
седиментния материал, като постепенното включване на локални източници на
подхранване по пътя на водните маси на юг формира теригенно-минераложката
асоциация на Страндженския акумулативен вал.
Поради специфичния, граничен хидродинамичен режим и геолого геоморфоложка
характеристика, външната, периферна шелфова зона е обособена като самостоятелна
зона на оценка. Тя се проследява в най-мористата част на шелфа, като ивица с ширина
от 3-4 до 10 км и площ от 2,276 км2. Границата с централната зона на шелфа се следи
по тила на серия от клиноморфни акумулативни тела, изразени в релефа на морското
дъно като валове с относителна височина от 3 до 5 м и почти съвпада с 90-метровата
изобата. Стъпалообразното чело на най-външния вал, който е с височина от 10-15 м и
подножие на дълбочини около 110-120 м, бележи началото на т.н. периферна шелфова
тераса, чийто източен край маркира границата шелф-континентален склон.
5.4 Ландшафт
Ландшафтът е взаимосвързана съвкупност от природни (релеф, почви, скали, вода,
въздух, флора и фауна) и антропогенни (инженерни съоръжения и архитектурни
елементи) компоненти.
Нарушаването на ландшафта може да бъде пряко и косвено. Пряко увреждане на
ландшафтните компоненти има по време на строителните работи и рехабилитацията на
всички видове обекти в резултат от наличието и използването на различни видове
строителни материали, строително оборудване на площадките; при което трябва да се
обърне внимание и на визуално-естетичното натоварване на териториите. Косвени
промени в ландшафтите се наблюдават в резултат от следните дейности: промени в
земеползването, изграждането на нови обекти, поставяне на заграждения и осветление,
промяна в характеристиките на ландшафта в резултат на интензификацията на
ползването на терените, ерозията на почвите, влиянието върху ландшафтите в резултат
на предложенията за оформянето им.
Черноморско крайбрежие
Черноморското крайбрежие съставлява най-източната част на 3 от областите, на които е
зонирана страната съгласно класификационната схема на ландшафтите в България
(Петров. П, География на България, 1997 г.) - Севернобългарска област на Дунавската
равнина, Старопланинска област, Междупланинска област на южнобългарските низини
и ниски планини. Класификацията на ландшафтите е както следва:


Севернобългарската зонална област на Дунавската равнина (А) по
Черноморското крайбрежие включва част от Южнодобруджанска подобласт
(III), с източните части на райони Шабленско-Дуранкулашки (22) и Балчишко57
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Калиакренски (23) и част от Поповско-Шуменско-Франгенска подобласт (IV), с
източната част на Девненско-Варненски район (32)


Старопланинската зонална област (Б) по Черноморското крайбрежие включва
част от Приморско-Старопланинска подобласт (VIII), с източните части на
райони Авренски (51) и Долнокамчийски (52) и Двойнишко-Емински (53)



Междупланинската зонална област на южнобългарските низини и ниски
планини (Г) по Черноморското крайбрежие включва част от Бургаско-Айтоска
подобласт (XXIII), с източните части на райони Хаджийско - Ахелойски (124) и
Бургаски (123) и част от Странджанска подобласт (XXIV), с източните части на
райони Хаджийско- Росенско-Медноридски (126) и Приморски (127).

Морска среда
Морските ландшафти биха могли условно да се разделят на крайбрежни и ландшафти
на откритите морски пространства.
Крайбрежните морски ландшафти се асоциират основно с дейности, свързани със
сектора на рибарството и аквакултурите, като например мидени ферми, таляни и др., а
също и с морски транспорт (вкл. за туристически цели) и пристанищна дейност.
На по-голяма дълбочина промените в морските ландшафти се асоциират основно с
индустриални дейности, като нефтени платформи, както и, разбира се, с морския
транспорт.
5.5 Биологично разнообразие
Наличието на сероводород в дълбоководната зона на басейна на Черно море, както и
ниската му соленост, ограничават биоразнообразието в него. Черно море е обитавано от
над 1000 вида растения и около 2000 вида животни. Известни са над 1650 вида
едноклетъчни фитопланктонни водорасли,330 вида дънни макрофити и 5 вида
покритосеменни морски треви.
Това биоразнообразие обитава 13 преобладаващи типа местообитания на морското
дъно,които присъстват в българската акватория на Черно море и са класифицирани в
ПОСМОС в съответствие с референтния списък на преобладаващите местообитания,
съгласно Приложение 1 на European Commission 2012.
От тези 13 преобладаващи типа местообитания на морското дъно, батиалните и
абисалните седименти не са предмет на оценка, поради естествените анаеробни условия
на тези дълбочини в Черно море и отсъствието на аеробни биологични съобщества.По
отношение на батиалните скали и биогенни рифове съществува научна резерва относно
наличието в българската ИИЗ на т.нар. „бълбукащи рифове”, които представляват
рифоподобни карбонатни колони, образувани от анеробни микробиални консорциуми,
предизвикващи утаяване на карбонати. Тези структури са налични в северозападния
шелф на Черно море, но не са установени в българския черноморски шелф. Останалите
преобладаващи типа местообитания на морското дъно са: Медиолиторални скали,
Медиолиторални седименти, Плитки сублиторални скали и биогенни рифове, Плитки
сублиторални скали и биогенни рифове, Плитки сублиторални пясъци, Плитки
сублиторални тини, Шелфови сублиторални скали и иогенни рифове, Шелфови
сублиторални пясъц, Шелфови сублиторални тини, Шелфови сублиторални смесени
седименти.
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Основните биологични съобщества, които са преобладаващи елементи на биотата
(фитопланктон, зоопланктон, макрофитобентос, макрозообентос, риби, бозайници и
птици), са разгледани по-долу:
5.5.1 Фитопланктон
За периода 2006-2011 за фитопланктонното съобщество в акватория на Черно море
пред българския бряг продължава тенденцията на нарастване на видовото богатство,
характерна за периода на 90-те. Установени са общо 319 вида от регистрираните около
600 вида за българското Черноморско крайбрежие (Moncheva, 2010). Най-голямо е
разнообразието на динофлагелатите (163) - повече от 50% от общия брой, около 2 пъти
по-малко диатомеи (88 вида), значително присъствие на видове от класовете
Chlorophyceae/Trebouxiophyceae (20), Prymnesiophyceae, Cyanophyceae, Cryptophyceae и
Euglenophyceae, което наред с високата численост на разнообразни дребноразмерни
видове микрофлагелати (Microflagellates) е в съответствие с тенденцията за увеличаване
на видовото разнообразие на фитопланктонните съобщества по посока на
представители на „други” таксономични класове, установена за целия Черноморски
басейн след 2000 г. (Nesterova et al., 2008, Moncheva et al., 2010, 2012).
5.5.2 Зоопланктон
В таксономичната структура на зоопланктона доминира основно копеподният
комплекс. Родовете Acartia, Paracalanus, Oithona са добре представени в крайбрежието,
докато Pseudocalanus, и Calanus в дълбоководието. Представителите на Cladocera
(Evadne spinifera, E. tergestina, Penilia avirostris and Pleopis polyphemoides) са застъпени
предимно през лятото и есента, поради изискванията към температурния фактор за
развитието им. Ко-доминанти в планктонната фауна са видовете Parasagitta setosa и
Oicopleura dioica. Бентосните ларви (предимно Cirripedia, Polychaeta, Decapoda,
Mollusca) допринасят съществено за формиране на биомасата на мезозоопланктона в
крайбрежието. Ключов вид за съобществото е хетеротрофната динофлагелата Noctiluca
scintillans. В шелф и открито море освен представителите на копепода (30-50%) с висок
процент е представена хетогнатата P. setosa - приблизително 60%, т.е към открито море
се засилва значението на евритермни и студенолюбиви видове от копеподния комплекс
и P. setosa, а отслабва ролята на бентосния ларватон. Може да се обобщи, че биомасата
на зоопланктона се изменя, преминавайки от позитивна фаза, обхващаща периода 19671973, към чувствително понижаване и поддържане на по-ниските стойности на
количествените параметри през 1980-1993 и нестабилно състояние в съвременния
период.
5.5.3 Макрофитобентос
По актуални данни, в състава на макрофитобентоса в българския сектор на Черно море
влизат 165 вида, от които 90 вида червени (Rhodophyta), 39 вида кафяви (Ochrophyta) и
36 вида зелени (Chlorophyta), разпределени в 26 раздела, 44 семейства, 86 рода
(Димитрова-Конаклиева, 2000). Най-големи семейства от червените водорасли са
Rhodomelaceae ( 5 рода, 21 вида), Ceramiaceae ( 3 рода, 13 вида), от кафявите –
Ectocarpaceae (4 рода, 7 вида), от зелените – Ulvaceaea (3 рода, 10 вида) и
Cladophoraceae (3 рода, 9 вида).
По своето разпространение по българското Черноморие, макроводораслите са
районирани в 4 флористични района, включващи Калиакренски район ( от румънската
граница до нос Калиакра), Варненски район ( от нос Калиакра до нос Емине), Бургаски
район ( от нос Емине до Созопол), Созополски район ( от Созопол до с. Резово).
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В дълбочина макроводораслите имат разпространение от псевдолиторала на дълбочини
0-1 м, до циркалиторала, където според светлинните условия и прозрачността на
водата, достигат до дълбочини 20-25 м
Ключови видове средообразуващи макроводорасли, изграждащи националните
подтипове от приоритетните местообитания по РДМС, са представените в тип 1‚
Медиолиторални скали видове от род Corallina,видовете Nemalion helmintoides,
Scytosiphon lomentaria, Ceramium virgatum. За тип 2 ‚плитки сублиторални скали и
биогенни рифове средообразуващи са кафявите макроводорасли от род CystoseiraCystoseira barbata и Cystoseira bosphorica, както и червеното макроводорасло
Phyllophora crispa (D. Berov et al., 2012; Dencheva, 2008; Димитрова-Конаклиева, 2000;
Калугина-Гутник, 1975). От висшите водни растения вбългарския сектор на Черно море
са описани два вида морски треви – Zostera marina и Zostera noltii, както и два вида
характерни за бракични води – Zannichellia palustris и Ruppia maritima. Тези видове
изграждат националният подтип местообитание ‚Подводни ливади с морски треви‘.
5.5.4 Макрозообентос
Изследвания на българската черноморска безгръбначна фауна датират от преди повече
от 100 години, в резултат на което е натрупан огромен масив от фаунистични данни,
отнасящи се до българската акватория на Черно море. Поради динамично променящите
се условия на средата, появата на имигранти (чужди видове) и инвазивни форми,
черноморските дънни съобщества са се променили драстично през XX в., което прави
изключително актуално периодичното осъвременяване на данните за фаунистичното
разнообразие.
По обобщени данни на Hubenov (2015), от българското Черноморие са известни 1537
вида свободно живеещи многоклетъчни безгръбначни животни, принадлежащи към 19
типа, вкл. 1054 вида морски и морско-бракични форми. Зообентосните съобщества
обхващат около 1000 вида. С голямо видово богатство (над 100 вида) са представени
типовете Nematoda, Annelida, Arthropoda и Mollusca, последните три от които са найразнообразни на видове (Arthropoda – 802 вида, Annelida – 173 вида и Mollusca – 152
вида). По отношение на дълбочинното им разпределение, представени са групите на
стено-, мезо- и еврибатните видове. Най-богато населена е ивицата от 0 до 25 м, където
са установени 396 вида на пясъчно и 257 вида – на скално дъно. По българското
крайбрежие са представени 3 главни зони – супралиторал, медиолиторал (литорал,
псевдолиторал) и сублиторал (инфралиторал, циркалиторал), като значително
биоразнообразие се наблюдава на равнище биотоп, по специално в медио- и
сублиторалната зона на морското дъно в българския участък на Черно море. В тях са
обособени 12 биоценози и голям брой групировки с характерен видов състав (KanevaAbadjieva, 1960; Valkanov & Marinov, 1978; Marinov, 1990; Konsulov & Konsulova, 1993,
1998). Характерните видове по зони са както следва:


Скален супралиторал



Скален медиолиторал;



Скален сублиторал;



Пясъчен медиолиторал;



Пясъчен сублиторал;



Цистозирни обраствания, развиващи сена скалисто дъно при дълбочина от 0,5 до
20 м.;
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Крайбрежна тиня;



Митилусова тиня.



Фазеолинова тиня;



Мейобентос в сублиторалната зона.

От безгръбначните животни, населяващи българското Черноморие, 35 вида са
включени в Black Sea Red Data Book, като 7 от тях се съдържат и в European Red List.
Pholas dactylus присъства в международните конвенции за европейска и медитеранска
фауна (Бернската Конвеция). Повечето видове спадат към категориите застрашен (EN)
и уязвим (VU). Каспийски реликти са 5 вида, а Apseudopsis ostroumovi е черноморски
(понтийски) ендемит. Най-често видовете са широко разпространени, като Halichondria
panicea е космополит. Част от таксоните, включени в Black Sea Red Data Book имат
стабилни популации по българското крайбрежие и на сегашния етап не са застрашени.
Черната морска мида и рапанът са двата вида мекотели с най–голямо стопанско
значение за България. Присъствието и плътността на рапана е от основно значение за
обилието и размерния състав на естествената популация на мидата. Усреднените улови
по данни от последните години (1999 – 2004) за черната морска мида са около 25 тона,
а за рапана са около 2 200 тона.1
5.5.5 Риби
Най-съвременната инвентаризация на българската ихтиофауна е публикувана от
Stefanov (2007). Авторът идентифицира общо 134 вида риби за българската акватория
на Черно море, които принадлежат към 44 семейства. Повечето от тези видове са
средиземноморски имигранти (100 вида), 23 са понто-каспийски реликти и 10 вида са
бореално-атлантически реликти. Един вид от кефаловите риби (Mugilsoiuy) е
интродуциран в Черно море и понастоящем се среща повсеместно по българското
крайбрежие. Приблизително, около 15 вида риби са обект на риболов в България.
Някои от видовете поради своята пластичност се срещат както в близката крайбрежна
зона, така и в по-откритите акватории. Други са привързани към определени
местообитания – дънни или пелагични, плитководни или дълбоководни. Според
ПОСМОС крайбрежната и шелфовата зона се намират в недобро екологично състояние
по отношение на рибната фауна. Предмет на опазване по Директива 92/43/ЕИО (за
местообитанията) са немската есетра (A. sturio) и видовете от род Alosa. Трябва да се
отбележи обаче, че видът Acipensersturio съгласно всички съвременни данни и
природозащитни документи е приет за доказано изчезнал от българската ихтиофауна,
както и от басейна на Черно море като цяло. ВЧерно море в миналото са улавяни само
единични индивиди, най-често в района на Варна и Бургас (Стефанов и кол, 2011).
Наличните данни относно разпространението на Alosaspp. в българската акватория на
Черно море показват разпръснато разпределение на популациите. През пролетния
сезон, видовете се срещат в близката крайбрежна зона (м. април), мигрирайки към
реките за размножаване. През периода юни – декември, карагьозовите риби се
наблюдават в цялата акватория до 100 м дълбочина. По-високи концентрации са
регистрирани в районите пред Шабла – Калиакра, Камчия – н. Емине и н. Маслен нос –
Царево на дълбочини между 50 и 75 м. Ясно обособени зони с висока концентрация на
карагьозови риби не са наблюдавани. Консервационният статус на карагьозовите риби

1

Източник: Национална програма за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)
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ги причислява към застрашените видове, които са особено чувствителни към
антропогенно въздействие, особено свързаното с достъпа им до районите за
размножаване и качеството на средата.
Приложение 2 към протокола за опазване на биоразнообразието в Черно море включва
списък от 38 вида риби, които са важни за екосистемата на Черно море.
Стопански ценни видове - основен дял в уловите имат представителите на рибите и
мекотелите. Уловите от трицона представляват 48,54% от общия улов през периода
2006 – 2011 г., следвани от уловите на рапана (43,40%). Останалите видове – сафрид,
калкан, акула, хамсия, карагьоз и лефер, се ловят в по-ниски количества, средно между
30 – 200 т годишно. Още по-малък е делът на кефаловите риби (сем. Mugilidae), но
трябва да се отбележи, че те заемат значително място в любителски морски риболов,
който не се отчита от ИАРА и съответно, от националната статистика. Подобно е и
положението с попчетата (сем. Gobiidae). Няколко вида от това семейство са обект
главно на любителски риболов, който обаче по своите мащаби е сравним със
стопанския, без да се отчита от риболовната статистика.
Трицоната е пелагична морска риба. Студенолюбив вид с бореален произход, който
води активен начин на живот през цялата година. Наличието в Черноморе на постоянен
хладен слой под температурния скок (термоклина) под 20-30 метра дълбочина,
позволява размножаването на трицоната да продължава почти през цялата година от
края на юли до май следващата година при температура на водата 8-10 градуса.
Уловите на трицона във водите на ЕС в Черно море са обект на национално квотиране.
През 2011 и за 2012-2014 г. общият допустим улов за България е 8 032,5 тона годишно
(CARDINALE & DAMALAS, 2015), като България усвоява годишно под 45% от това
количество
Калканът е дънен вид, разпространен повсеместно в крайбрежната и шелфовата зона до
дълбочина 100-110 м. Черноморският калкан има бавен темп на нарастване и
сравнително късно полово съзряване, което е причина популацията да е твърде
чувствителна към интензивен риболовен натиск. Въпреки, прилагането на квоти за улов
и други рестриктивни мерки през последните години, популацията на калкана остава
нестабилна и не може да възстанови числеността си.
Чужди видове - Чуждите (интродуцирани) видове имат преимущества, които им
позволяват да се развиват в концентрации, много по-високи от тези, типични за
естествените им среди на обитание. Тези видове обикновено се характеризират с високо
ниво на репродуктивност, кратък жизнен цикъл или дълъг живот, фенотипна и
генетична пластичност, липса на хищник и паразити в новата среда, и т.н. (Moncheva,
Kamburska, 2002). Към групата на чуждите видове спадат и инвазивните, които
представляват заплаха за местното биологично разнообразие чрез своето хищничество,
паразитизъм или конкуренция за наличните ресурси. Биоинвазиите засягат силно и
черноморската екосистема, особено в края на XX-ти век. Броят на екзотичните видове в
Черно море и крайбрежните местообитания, регистрирани до 2006 г. възлиза на 217, от
тях 102 са постоянно установили се, 20 вида са силно и съответно 35 - умерено
инвазивни (TDA, 2007). Два вида Rapana venosa и Mnemiopsis leidyi са силно
инвазивни, които предизвикват изключително негативни промени в черноморската
екосистема, респективно и пред българския бряг.
В Таблица 5.5.5-1.на Доклада за ЕО е показана инвентаризация на чужди видове пред
българския бряг в периода 1900-2011, отнесено към определени екологични
функционални групи.
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5.5.6 Бозайници
За българската акватория на Черно море са описани следните видове морски
бозайници:


Черноморска афала, Tursiops truncatus ponticus Barabash-Nikiforov, 1940
Включена в Червената книга на България (1985, 2011) с природозащитен статус
за България - уязвим VU [D1], а с международен ( IUCN) статус - застрашен [EN
A2cde] (Birkun, 2012)



Обикновен делфин, Delphinus delphis ponticus Barabasch-Nikiforov, 1935 С
международен (IUCN) статус - уязвим [VU A2cde] (Birkun, 2008)



Муткур, морска свиня, Phocoena phocoena relicta Abel, 1905.Включена в
Червената книга на България (2011) с природозащитен статус: уязвим [VU
A1acde + 2ce], и с международен (IUCN) статус - [EN A1d+4cde] (Birkun, 2008)

Трите вида китоподобни в Черно море се считат за ендемични и са обект на защита
както по националното законодателство, така и по силата на редица международни
конвенции и споразумения. Обект на защита по Директива 92/43/ЕИО са: Tursiops
truncatus и Phocoena phocoena.
5.5.7 Морски птици
Морски птици – Единствените два вида птици, изцяло зависещи (изхранващи се) от
морето през периодите на гнездене, миграция и зимуване в разглежданата акватория са
средиземноморския буревестник (Puffinus yelkouan) и качулатия корморан
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), поради което са идентифицирани като основни
индикаторни видове и за тях са предвидени мерки в Морската стратегия. Двата вида
морски птици са включени в Приложение 2 от Протокола за опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно
море от замърсяване от 14.06.2002 г. (списък на значимите за Черно море видове).
Първият вид е определен като рядък, а втория като застрашен.
В доклада за ЕО са разгледани и някои други видове, които могат да бъдат причислени
към тази група и се срещат често по Българското черноморско крайбрежие, както по
време на гнездовия период, така и по време на миграция и зимуване.


Семейство Гмуркачови (Gaviidae)



Семейство Гмурецови (Podicipedidae)



Семейство Буревестникови (Procellariidae) - Левантински
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)



Семейство Вълнолюбкови (Hydrobatidae) - Вълнолюбка (Hydrobates pelagicus)
Семейство Корморанови (Phalacrocoracidae) - Качулат корморан (Phalacrocorax
aristotelis desmaresti)



Семейство Чайкови (Laridae) - Жълтонога/Жълтокрака чайка (Larus
michahellis), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus
minutus), Речна чайка (смехулка) (Larus ridibundus), Дългоклюна чайка (Larus
genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка
(Hydroprogne caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis)

буревестник/
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Семейство Патицови (Anatidae) - Поен лебед (Cygnus cygnus), Червеногуша гъска
(Branta ruficollis), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus
albellus)

Към зимуващите в крайбрежните морски води (заливи) могат да бъдат причислени
следните видове птици: голяма белочела гъска, червеногуша гъска, гмуркачи, лиска,
кафявоглава и качулата потапници, корморани, чайка буревестница, поен лебед,
зеленоглава патица и др.
Най-значими места за зимни концентрации по Северното черноморско крайбрежие са:
Дуранкулашкото и Шабленско езеро и Варненското езеро.Най-значими места за зимни
концентрации по Южното черноморско крайбрежие са: Бургаските езера, Залива
„Узунгерен“ и Рибарниците при с. Черни връх
5.5.8 Защитени територии по ЗЗТ
В териториалния обхват на черноморските общини и черноморската акватория попадат
изцяло или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии (ЗЗТ)
 Природни паркове (ПП) - ПП Златни пясъци, ПП Странджа


Поддържани резервати (ПР) - ПР Атанасовско езеро, ПР Балтата, ПР Вельов вир
(Водните лилии), ПР Вълчи проход, ПР Киров дол и ПР Пясъчната лилия



Резервати – Узунбоджак, Тисовица, Камчия, Калиакра, Ропотамо и Силкосия

Освен горепосочените, в разглеждания район попадат 19 природни забележителности
(ПЗ) и 50 защитени местности (ЗМ), сред които една морска защитена територия - ЗМ
Кокетрайс.
Защитени територии, които имат хидравлична връзка с черноморските води:


поддържан резерват Атанасовско езеро,



резерват Калиакра, резерват Ропотамо,



природна забележителност Блатото Алепу.

Защитени местности - Поморийско езеро, Ченгене скеле, Стамополу, Кокетрайс,
Узнгерен, Пода, Лонгоза, Лиман, Шабленско езеро, Дуранкулашко езеро,Бургаски
солници.
Съгласно писмо на МОСВ изх. № ЕО-20/06.07.2016 г. в териториалния обхват на
морските води на страната, за които се отнася Морската стратегия, попадат следните
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):


акваториалната част на резерват (Р) „Калиакра", обявен с Постановление на
Министерски Съвет № 16298 от 27.09.1941 г., (обн., ДВ, бр.219/1941 г., изм. със
Заповед № 356 от 05.02.1966 г., обн., ДВ, бр.30/1966 г., изм. със заповед № 231
от 04.04.1980 г., обн., ДВ, бр.35/1980 г., изм. със заповед № РД-640 от 05.09.2006
г., обн., ДВ, бр.85/2006 г., изм. със заповед № РД-767 от 06.10.2014 г., обн., ДВ,
бр.93/2014 г.);



защитена местност (ЗМ) „Кокетрайс", обявена със заповед № РД-54 от
01.02.2001 г. (обн., ДВ, бр. 16/2001 г.), като ЗМ „Кокетрайс" попада изцяло в
Черноморската акватория.
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В ДЕО са описани крайбрежни и морски защитени територии (в географски порядък от
север на юг) са в обхвата на Черноморски район за басейново управление на водите,
като са отбелязани тези от тях, които представляват влажни зони и/или включват в
границите си и морска акватория и са свързани пряко или косвено с химичното
състояние на морските води.
5.5.9 Защитени зони по ЗБР
Съгласно писмо на МОСВ изх. № ЕО-20/06.07.2016 г. в териториалния обхват на
морските води на страната, за които се отнася Морската стратегия, попадат изцяло или
частично следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР): 17 броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и 14 защитени зони за опазване на дивите птици, описани в ДЕО.
Въздействието на Морската стратегия върху тези защитени зони е подробно разгледано
в отделен доклад за оценка на съответствието с предмета и целите на защитените зони,
който е приложение към Доклада за ЕО.
5.6 Културно-историческо наследство в морето
Проблематиката на археологията под вода е сравнително нова област в науката,
опазването на културното наследство, музеологията и туризма.
Артефактите на културното наследство под водата са:


запазени във висока степен на автентичност и в оригиналния си вид или във вида
на последното им изменение; като такива,



източник на автентично знание;



свидетелства за значими събития в историческия живот на човечеството в
отделни зони на планетата или засягащи цялата планета;



свидетелство за социалния статус и структура на историческите общества през
всички епохи и в различни региони от света;



свидетелство за елитарната и масовата култура, за тяхната етнография и бит,
принадлежащи на различните културни и етно-религиозни региони на света;



предмет на специфични методи на изследване, документиране, опазване и
представяне -експониране и социализация;



под специална юридическа защита и структура на управление;



принадлежат на цялото човечество, защото в повечето случаи, и особено тези на
дъното на моретата и океаните, са създавани от култури на едно място, а са
останали завинаги в акваторията на място в различен културен ареал;



винаги в обсега на общо човешкия интерес, но достъпът до експонирането им in
situ е концептуален предмет на специфичен и въздействащ културен туризъм в
съответствие и със значимостта, с културното оразмеряване на свързаността и
мащабността в представянето на артефакта, което има потенциал за развитие на
нови продукти на културен туризъм и свързани с него културни индустрии и
мини-производства;
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принадлежат на цялото човечество, защото в повечето случаи, и особено тези на
дъното на моретата и океаните, са създавани от култури на едно място, а са
останали завинаги в акваторията на място в различен културен ареал;



експозиционната им среда – крайбрежна и подводна, съставлява нов вид подводен ландшафт, в който опазването и устройството на представянето му
изискват развитие на иновативни методи на идентифициране, обхват,
изследване, документиране, защита от различни видове увреждания,
неподходящи и рисково въздействащи форми на консервационни и
реставрационни интервенции, начини на експониране и социализация;

Според видимостта, археологическите структури са:


изцяло под морското равнище в обхвата, предимно, на крайбрежната акватория
и частично – в шелфа (до 200 м от брега);



частично на бреговата ивица и частично в крайбрежната морска зона – под
морската вода;



частично на брега, на бреговата ивица и под морската вода (в крайбрежната
морска зона);

 изцяло в дълбинните води (над 200 м от брега)
В акваторията на Черно море, макар и недостатъчно и сравнително от скоро, при
подводни проучвания и наблюдения, са открити добре запазени археологически
материали. От там са извадени дървени останки от кораби, каменни котви от
ранножелязната епоха, оловни щокове от античността и железни котви от римската
епоха, средновековието и късното средновековие. Заедно с тях са документирани и
извадени на повърхността части от товарите на тези кораби. По - детайлно проучването
е съсредоточено във Варненския залив, устието на р. Ропотамо, около Созопол и на
местата, където концентрацията на находките е по-голяма. Експонатите се съхраняват в
Регионалните и Общинските музеи. Откритите досега материали предполагат бъдещи
детайлни проучвания или периодични изследвания с модерна апаратура и
документиране на нови находки, тъй като котвите и керамичния материал периодично
се разкрива и впоследствие отново засипва с пясък от по-големи или по-малки бури.
Тези проучвания ще дадат възможност да се направи обща оценка на археологическата
ситуация в акваторията на Черно море и на функционирането на пристанищата,
разположени по бреговете му.
Във връзка с проучванията на артефактите от културното наследство от Древността на
света и на региона в обхвата на българската Черноморска акватория, е създаден
специализиран Институт за подводна археология със седалище в гр.Созопол – древната
Аполония и на базата на големия местен Археологически музей.
5.7 Материални активи
Материалните активи, свързани с българската акваторията на Черно море, са следните:
черноморски пристанища; даляни (таляни), мидени ферми, подводни кабели,
брегозащитни съоръжения, ПСОВ, котвени стоянки.
Черноморски пристанища - Съгласно регистъра на пристанищата, публикуван на сайта
на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, в районите на Морска
администрация Бургас и Варна функционират общо 61 пристанища, 35 в Бургас и 26
във Варна.
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Даляни (таляни) - Според регистъра на ИАРА към 01.01.2016 г. в българската
акваторията на Черно море са разположени 120 бр. специализирани уреди за
извършване на стопански риболов - даляни, като от 90 тях са разположени в област
Бургас, 13 в област Варна и 17 в област Добрич.
Мидени ферми - Съгласно регистъра на ИАРА към 01.07.2016 г. има регистрирани 32
активни мидени ферми.
Подводни кабели - Позовавайки се на първоначалната оценка на състоянието на
морската околна среда, съгласно чл. 8 от РДМС и НООСМВ през българската
акватория на Черно море преминават 3 броя подводни телекомуникационни кабели,
описани в т. 5.10.3 на настоящата ЕО.
Брегозащитни съоръжения - Съгласно доклад до г-жа Нона Караджова, министър на
околната среда и водите от инж. Венцислав Николов, директор на БДЧР, относно
изпълнение на заповед № Р-118/09.05.2012 г. на министър председателя на Република
България и заповед № 404/20.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите по
протежение на 378-километровото българско черноморско крайбрежие са регистрирани
212 отделни брегозащитни съоръжения, както и системи от такива.
ПСОВ - Съгласно проекта на актуализиран ПУРБ за Черноморски район за басейново
управление 2016 - 2021 г. 11 бр. са крайбрежните ПСОВ, от които 7 бр. заустват
директно в акваторията на Черно море, а 4 бр. индиректно чрез вътрешни водни обекти,
в близост до крайбрежни води.
Котвени стоянки - В акваторията на Черно море има разположени и котвени стоянки, за
които няма обобщена информация за техния брой, местоположение и състояние.
5.8 Отпадъци
5.8.1 Морски отпадъци – отпадъци в морето
Корабоплаването е смятано за основен източник на отпадъци и най-важният източник
на морски отпадъци от базирани в морето дейности (Sheavly, 2005). Морските отпадъци
могат да увредят околната среда чрез струпване и физическо увреждане на рифове,
морски треви, както и да бъдат погълнати от риби и птици. В икономически план те
могат да причинят сериозни щети на крайбрежните общности (разходи за почистване
на плажове) на корабоплаването (разходи за събиране на отпадъци в пристанищата и за
почистване на акваторията; щети по винтове и двигатели при сблъсък) и на риболова
(намален улов, повредени мрежи) (UNEP, 2009). От гледна точка на човешкото здраве
морските отпадъци представляват риск във водите за къпане, както и чрез
биоакумулиране в хранителните вериги.
Отпадъци по крайбрежието
Отпадъците по бреговата ивица са един от най-очевидните знаци за замърсяване на
морските води с отпадъци. Основните наземни източници включват туризъм, почивка,
незаконно изхвърляне на отпадъци, депа за отпадъци, замърсяване от реки, канали и
прекомерно количество органични вещества от поройни дъждове. Основните морски
източници включват търговското корабоплаване, рибарството, плаването за
развлечение и крайбрежните съоръжения. Количеството отпадъци по бреговата ивица
се смята за основен показател на замърсяването на морските води с отпадъци,
определено като „тенденции в количеството отпадъци, които са изхвърлени на брега
и/или натрупани по крайбрежията, в това число анализ на техния състав,
пространствено разпределение и, когато е възможно, източник".
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Макар че терминът „брегови отпадъци" е използван в Решението на Комисията
(2010/477/ЕС), обща практика е да се използва терминът „крайбрежни отпадъци".
Отпадъци във водния стълб и такива, плаващи по повърхността
Предметите, определяни като отпадъци, които плуват в морските води, могат да бъдат
предмети с размери на кораб или контейнер, рибарски мрежи, бидони, кутии, бутилки,
пластмасови торбички, дребни стоки за текущо потребление, парчета от предмети,
както и частици от микроотпадъци с нано- и молекулен размер. Изчислено е, че почти
90 % от плаващите отпадъци в морските води са предмети, направени от полимери с
антропогенен произход.
Потенциалната вреда, причинена от плаващите отпадъци, е много голяма. Живата част
от екосистемата, в т.ч. морски птици, риба, костенурки и морски бозайници, могат да
погълнат или да се заплетат в различни по големина предмети и това е само едно от
въздействията на отпадъците по морската повърхност. Като предшественици на
микроотпадъците посредством физическия разпад, плаващите предмети играят важна
роля при предизвикването на цяла поредица други екологични последствия, вкл. имат
потенциала да осигурят път за разпространение на чужди (инвазивни) видове.
Плаващите отпадъци в морската среда могат да идват от речните води, които се вливат
в морето, от бреговия отток, от въздушните маси, пренасящи частици с ниска плътност
или от източници в морето, каквито са изхвърлените или изгубени материали и
предмети от кораби и инсталации.
Предполага се, че под въздействието на вълните и климата тези предмети се разпадат
физически на по-малки парчета до т.нар. микроотпадъци, определени като частици с
размер под 5 мм. Физическият разпад може впоследствие да образува частици с
размери в скалата на микрометъра и дори по-малки. Процесът на разпад може да
включва промяна в химичния състав и структура, поради филтриране на добавени
вещества или промяна на полимера вследствие на слънчевата радиация.
Микрочастици
За микрочастици се смятат всички отпадъци с размер по-малък от 5 мм в диаметър.
Известно е, че този обхват на размера включва пластмасови топчета, използвани като
суровина в пластмасовата индустрия, малки парчета пластмаса, останали от разпада на
по-големи пластмасови предмети в морската или крайбрежна околна среда или при
раздробяване на отпадъци от корабната кухня на търговски кораби, малки пластмасови
гранули, използвани като абразиви в почистващите препарати и търкащи средства,
както и изкуствени влакна. Предполага се, че каучукът от изтъркването на
автомобилните гуми по пътищата, частиците от износването на пътя, остатъците от боя
и масло са също част от групата на микроотпадъците. Голяма част от микрочастиците
попадат в морската среда като резултат от разпадане под влиянието на UV-лъчите,
механичните сили в морето (напр. дейността на вълните, разбиващи се в брега) или
чрез биологичната дейност (напр. пробиване, раздробяване или смилане, извършвано от
морските организми) осъществявана върху по-големите отпадъци, попаднали в
морската и крайбрежна околна среда


Източници, свързани с канализацията

Пластмасовите гранули в търкащите и абразивни продукти, използвани в
домакинството и за лична хигиена, попадат от сушата в морската среда чрез
канализацията и вероятно, в много по-малка степен, чрез канализационната система на
развлекателните плавателни съдове. Канализацията е също така източник на изкуствени
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влакна, които идват от изтъркването на текстилни и други видове материали по време
на миещите дейности в домакинството.


Корабни и морски инсталации за добив на нефт и газ

Източниците на пластмасови топчета и прахообразни вещества, които се транспортират
насипно в кораби, са загуби от товара по време на транспортирането му от търговски
кораби и загуби по време на товаро-разтоварителните дейности на пристанищата. Тъй
като хранителните отпадъци могат да се раздробяват и да се изхвърлят в морето, се
смята, че в тях могат да попаднат други кухненски боклуци раздробени заедно с
хранителните отпадъци. В шведски води са се откривали микрочастици от боя,
попаднали в морето най-вероятно от експлоатацията на корабите. Това може да е в
резултат от поддръжката по време на експлоатацията на корабите в морето, както и в
пристанищата и доковете. Морски инсталации за добив на нефт и газ могат също да са
източник на такъв тип микрочастици. Други възможни микрочастици от кораби
включват летлива пепел от изгарянето на органични вещества (сажди от корабни
изпускателни тръби) и частици от нефтени разливи (Noren et al., 2009, 2010 г.).


Оттичане от сушата

Сачмоструйната обработка на корабния корпус и индустриалните почистващи
продукти, съответно раздробяване или смилане на отпадъците чрез отмиване и
преработка на градски отпадъчни води, са записани като източници от GESAMP (2010
г.). Изследванията на микрочастиците в морската среда в Швеция (Noren et al., 2009,
2010 г.) показват, че други източници на микрочастици са частиците от износването на
пътищата (най-вероятно асфалт, битумен, минерални пълнители) и каучук от търкането
на автомобилните гуми.
Отпадъци по морското дъно
Географското разпределение на отпадъци на морското дъно е силно повлияно от
хидродинамиката, геоморфология и човешките фактори. Под тежестта на обрастването
с голямо разнообразие от организми, повечето отпадъци в крайна сметка ще потънат на
дъното. Теченията ще транспортират отпадъците до области на натрупване като на
морското дъно. Освен това, има забележителен времева, особено сезонна, промяна с
тенденция за натрупване и концентрация по крайбрежните и определени географски
райони.
В плитките крайбрежни зони (<40 м дълбочина) изобилието на отпадъците в морските
води като цяло е много по-голямо, отколкото на континенталния шелф или на
дълбокото морско дъно, с изключение на някои акумулационни зони в открито море
(Katsanevakis, 2008 г.). Това е особено вярно за заливите поради слабите течения; за
отпадъци, изхвърляни от местността, е по-вероятно да се натрупват на дъното. Освен
вълна или надигане на нивото на водата, породено от почистване на морското дъно, е
от по-малко значение в малките заливи, където обикновено има много по-малко
транспорт. В плитките крайбрежни райони риболовните дейности на крайбрежния флот
значително допринасят за замърсяване на морското дъно (Katsanevakis и Katsarou,
2004г.).
Състояние на отпадъците в Черно море
Отговорните институции в България не са извършвали специализирано проучване или
не разполагат с данни, съответстващи на критериите и индикаторите към дескриптор
10, които са:


Критерий 10.1 Характеристика на отпадъците в морската и крайбрежната среда;
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o Индикатор 10.1.1. тенденции в количеството отпадъци, които са
изхвърлени на брега и/или натрупано по крайбрежията, в това число
анализ на техния състав, пространствено разпределение и, когато е
възможно, източник;
o Индикатор 10.1.2. тенденции в количеството отпадъци във водния стълб
(включително отпадъци, които плуват по повърхността) и натрупаните по
морското дъно отпадъци,в това число анализ на техния състав,
пространствено разпределение и, когато е възможно, източник;



o Индикатор 10.1.3. тенденции в количеството, разпределението и, когато
може да се установи – състава на микрочастиците (по – специално на
пластмасовите микрочастици);
Критерий 10.2. Въздействие на отпадъците върху морските живи организми;

o Индикатор 10.2.1. тенденции в количествата и състава на отпадъците,
погълнати от морските животни (например анализ на съдържанието на
стомаха).
Съгласно Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, съгласно чл.8
от НООСМВ, изготвена от Института по океанология - БАН и представена през 2013 г.
по отношение на индикаторите, свързани с Дескриптор 10 - Морски отпадъци, за
периода на проучване 2006 -2011 г. няма данни или специализирано изследване.
Подобни изследвания не са били извършвани и извън този период, включително до
момента.
На 15-тата редовна среща на Черноморската комисия (Истанбул, 20-22 Ноември 2006г)
е отчетен постигнатия напредък по отношение на прилагането на Регионалните
дейности в Черно море за морските отпадъци и одобрения Работен план за 2006/2007г.
В периода 2006-2011 г в българската акватория на Черно море няма специализирано
изследване за количествено и качествено определяне на морските отпадъци. В
посочения период единственият източник на информация в българския сектор на Черно
море са изследванията с дънен и пелагичен трал в рамките на изпълнение на програмата
за събиране на данни в областта на рибарството на ЕС, съгласно регламент DCR
199/2008 EC - Специализирани изследвания за установяване на моментното състояние
на биомасата на трицоната и калкана в българската част на Черно море, извършени в
периода на 2006-2011г. По време на изследователските рейсове, чрез използване на
пелагичен трал в придънен вариант и дънен трал, е установено наличие на морски
отпадъци, спадащи към следните групи: Полиетиленови торби; Битови пластмаси;
Индустриални метални отпадъци; Изоставени хрилни мрежи; Метални отпадъци от
кораби; Автомобилни гуми (каучукови отпадъци).
Оценките на състава на отпадъците от бреговете в различните морски
региони,показват, че синтетичните материали имат най-голям дял в общото
замърсяване с отпадъци. За разграждането на пластмасовите отпадъци са необходими
стотици, ако не и хиляди години, като може никога да не бъдат напълно биологично
разградени. Категорията на пластмасовите отпадъци включва всички синтетични
материали. Опаковките, риболовните мрежи, парчета от риболовни мрежи и малки
парчета неидентифицируеми отпадъци от пластмаса и полистирене съставляват поголямата част от отпадъците в тази категория. При все това, някои синтетични
материали са включени в категориите за употреба „санитарни" и „медицински".
5.8.2 Отпадъци от кораби
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Съгласно Данни от НСИ 2015 г по извършената работа по контрола за предотвратяване
на замърсяването на морски води за последните 10 години основните обеми са събрани
от сантинни води и баласт от корабите.
Управлението на отпадъците от корабите се решава от Дружество "Поддържане
чистотата на морските води" АД (ПЧВМ), създадено с решение на МС през 1972 г. и в
последствие преструктурирано през 1993 г. Развива се в гр. Варна и филиал в гр.
Бургас. Утвърдената дейност e с екологична насоченост, а именно:поддържане
чистотата на морските води, акваторията на пристанищата и подходните канали;
почистване на петна от нефт и нефтопродукти в териториалното море и вътрешните
морски води при аварийни разливи;техническо обезпечаване и мерки за ограничаване
на опасността от замърсяване при товаро-разтоварните операции и ремонт; приемане и
преработване на твърди и нефтени отпадъци, получени при експлоатацията на морските
плавателни съдове, пристанищата и свързаните с тях дейности.
В гр. Варна са изградени следните инсталации:
Брегова пречиствателна станция
Разположена в Южна промишлена зона и е специализирана за пречистване на
нефтоводни смеси. Общата вместимост на резервоарите е 4200 м3.Технологията на
работа и резервоарния парк определят възможността на станцията да приема и
обезврежда нефтоводни смеси от плавателни средства, кораборемонтни заводи,
промишлени предприятия и фирми. Общо възможностите на станцията са предвидени
за обработка на 720 m3 на денонощие (8,3 л/сек).
Терминал за базови масла
Изграден е в Източната част на Южна промишлена зона „Острова”.Терминалът е част
от пристанище за обществен транспорт с регионално значение ПЧМВ – Варна. На
територията на терминала са изградени 16 броя резервоари с обща вместимост 24000
м3. Терминалът разполага с пристан и е с възможности за 24 часово обслужване на
корабите в т.ч. подаване на ел. енергия и прясна вода, а също така и битово
сметосъбиране.
Пристанище със специално предназначение
На пристанището със специално предназначение се събират и транспортират
нефтоводни смеси от всички кораби, заставащи на пристанището с обществено
значение, в съответствие с българското и европейско екологично законодателство.
Пристанището разполага с помпена станция за прехвърляне на нефтоводни смеси до
Бреговата пречиствателна станция. Разположението и функционирането на
Пристанището със специално предназначение е в съответствие с Правило 7 от Анекс V
към MARPOL 73/78, а именно „(1) Правителството на всяка Страна по Конвенцията се
задължава да осигури снабдяване на пристанищата и терминалите с устройства за
приемане на отпадъци без предизвикване на безпричинно забавяне на корабите и
съобразно нуждите на ползващите ги кораби”.
Филиал Бургас
Разположен е на територията на Пристанище Бургас в района на терминал Изток.
Дейността му е свързана със:събиране на сантинни, баластни, миячни води, както и
нефтоводни смеси от корабите с приемни плаващи средства; събиране на отпадъци от
нефтопродукти - сантини, отработени масла и утайки, съгласно правилата на Анекс IV
на "Марпол 73/78" в акваторията на пристанище Бургас -Изток, Бургас Запад, Терминал
2А, НТ "Росенец", рейд Бургас и Пристанище Несебър;обезпечаване с бонови
заграждения при товаро-разтоварни операции с нефтопродукти, съгласно
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“Задължителните правила” намеждународна конвенция за предотвратяване на
евентуални нефтени разливи, под юрисдикцията на Морска администрация - Бургас;
обезпечаване с бонови заграждения на кораби при ремонт, бункероване, лимбировка,
както и осигуряване на периметър на военни кораби;почистване на замърсявания от
нефт и нефтопродукти в акваторията на Бургас при аварийни разливи от кораби или
брегови източници.
Управление на отпадъците
Към момента не съществува група „морски отпадъци” по смисъла на ЗУО.
Изброените по-горе отпадъци са част от потоците на масово разпространените
отпадъци - опаковки и полимерни торбички; отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти и излезли от употреба гуми. Освен тях в състава на морските отпадъци
се срещат като съдържание дървени, стъклени, хартиени/картонени, каучукови,
метални, текстилни, санитарни, керамични/фаянсови, медицински и фекалии.
Морските отпадъци се събират основно от плажните ивици и от крайбрежните води. Те
както и отпадъците от корабите се събират и третират в съоръжения /инсталации на
територията на черноморските общини.
Общините, които имат пряко отношение към морските отпадъци са в териториите на 3
области:


Област Добрич - общини Шабла, Каварна, Балчик;



Област Варна - общини Аксаково, Варна, Белослав, Аврен, Долни чифлик, Бяла;



Област Бургас - общини Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и Царево.

Няма система за проследяване, управление или отчет на „морските отпадъци” и те се
управляват, заедно с другите отпадъци от крайбрежните общини, съгласно техните
приети Общински програми за управление на отпадъците.
Всяка област има одобрена областна стратегия за развитие за 2014-2020 г., където
изрично е разгледано и управлението на отпадъците, а в крайморските общини са
приети освен наредбите за управление на отпадъците и общински планове за развитие,
където са разгледани и въпросите свързани с управлението на отпадъците. За всички е
характерно трудностите при справянето със събирането и транспортирането на
отпадъците през летния сезон, когато проблемите се предизвикват от масовото
струпване на голям брой туристи, строежа на нови хотели и ресторанти, увеличаването
на течните и твърдите отпадъци.
Контролът по управлението на отпадъците се провежда от РИОСВ - Варна и РИОСВ Бургас, като в Докладите за състоянието на околната среда за 2015 г. са дадени
основните анализи за фактор „Отпадъци”, състоянието и управлението за трите
области, които имат отношение към развитието на „Морската стратегия”.
5.9 Опасни химични вещества
Съгласно писмо на МОСВ с изх. № ЕО-20/06.07.2016 г. са изискани данни за
предприятия с висок и нисък риск от РИОСВ Варна и Бургас, които са показани в
Справката за проведени консултации. Докладът за ЕО е допълнен с точка ОХВ и
получените данни за предприятия с висок и нисък рисков потенциал от РИОСВ Варна –
3 броя и от РИОСВ Бургас – 13 броя са изписани в Доклада за ЕО.
В Морската стратегия не се планират: нито нови строежи, включително
изграждането на транспортни пътища, жилищни райони, обекти с обществено
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предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения с
нисък или висок рисков потенциал жилищни зони, зони за отдих или големи
транспортни пътища (съгласно чл.104, ал.2, т.З от ЗООС), които да трябва да се
опазват от тези предприятия.
Целите на Морската стратегия нямат отношение към опасните химични
вещества, не се предвиждат мерки, които биха застрашавали такива
предприятия,поради което при реализацията й не се очаква въздействие върху
ОХВ.
5.10Вредни физически фактори
5.10.1

Шум

Шумът е един от най-разпространените фактори на средата. Основните икономически
сектори, които ползват морските води и които могат да упражняват натиск върху
различни части от морската акватория, както и по крайбрежната сухоземна ивица, са
следните:


Наземни дейности: Урбанизация (население), Индустрия, Селско стопанство
(земеделие и животновъдство), Туризъм



Дейности в морската акватория (Видове ползване на морето): Рибарство и
аквакултури, Морски транспорт и пристанищна дейност, Корабостроене и
кораборемонт, Добив и транспортиране на нефт и газ, Подводни кабели

Източници на антропогенен подводен шум в Черно море
Антропогенният шум в морската среда може да се определи като умишлено или
случайно внасяне на акустична енергия във водната колона, било от точкови източници
или от дифузен източник. Той е важен компонент от общия фонов шум и може да се
изменя в зависимост от сезона, времето в денонощието, района и хидрологичните
условията.
Основните източници на антропогенен подводен шум в Черно море представляват
дейности в следните области: морски транспорт, сеизмични изследвания, активни
хидроакустични системи, подводни взривове, промишлени дейности и строителство.
В съответствие с индикатор 11.1.2., морският транспорт е един от основните източници
на продължителен нискочестотен шум в морето. Внесеният подводен шум в морската
среда от корабоплаването може да има две екологични последици: повишаване на
общия фонов шум, благодарение на морския трафик и пряко въздействие в близост до
отделните кораби.
Корабният трафик в морските пространства на Р България е съсредоточен най-вече в
крайбрежните води, прилежащия шелф и районите в близост до пристанищата.
Търговското корабоплаване има годишна тенденция да се увеличава от пролетта до
есента, с максимум през лятото поради повишаването на трафика в зоните за риболов,
спорт, туризъм и развлечения.
В периода 2006-2011 г в българската акватория на Черно море няма специализирани
мониторингови изследвания за количествено определяне на нивото на общия фонов
шум в морската среда, делът на привнесения антропогенен шум и влиянието му върху
морската фауна. Поради липсата на научни данни и знания за нивото на шумовото
замърсяване на морската среда текущото състояние през съвременния период е
неопределено. Поради същите причини съвременните тенденции са неопределени.
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Няма данни за подводния шум от човешката дейност, независимо че теоретично всички
извършвани работи във водна среда – строителство, воден транспорт, риболов,
сондажни дейности, дори и туристически атракции и дейности, са свързани с емитиране
на подводен шум. Няма нормативна база, както и разработени методи и програми за
мониторинг на подводния шум. Особено с голямо въздействие върху видовете може да
има вероятното емитиране на звуков сигнал в нискочестотния обхват (нискочестотен
шум и/или инфразвук), за който също няма публикувани данни.
Шумови нива в сухоземната част
По отношение на шумовите нива по крайбрежната ивица, основните източници на шум
от човешката дейност са транспортният шум (автомобилен, железопътен, с ограничено
по райони действие, авиационният шум, също ограничен по райони), шумът от
ветрогенераторните паркове (също с ограничено по райони въздействие),
промишленият шум, за който има програми за мониторинг и те се спазват стриктно,
както и шумът от туристическите дейности, който по-скоро е “битов“, но в курортите
може да бъде със сериозно вредно въздействие.
Двата областни морски града – Варна и Бургас, са на трето и четвърто място по високи
измерени шумови нива, сравнено с останалите градове в страната:
5.10.2

Вибрации

Системни измервания за разпространяващите се в околната среда вибрации от различни
източници и технологии не се правят и за това не може да се даде оценка за сегашното
им влияние върху територията на крайбрежието, както и в самата акватория на Черно
море. Не е утвърдена и методика за измервания на вибрации в околната среда. В редки
случаи по жалби са предприемани действия за ограничаване на вибрации от
промишлени площадки в околната среда.
Източници на вибрации
В акваторията на Черно море се прилагат дейности, които могат да бъдат източник на
общи вибрации, като: добив и транспортиране на нефт и газ, морски транспорт и
пристанищна дейност, туризма. Източници на вибрации са самите транспортни
средства (корабите, моторните лодки), както и подводните строителни работи или
проучвателни дейности за сеизмичност и за наличие на газ и нефт.
Няма данни от измервания в акваторията на морето, поради което не може да се
направи оценка на съществуващото състояние на емисията на този фактор.
В сухоземната територия източници на вибрации са транспорта, строителството,
енергийните системи (ветрогенераторите).
5.10.3

Йонизиращи и нейонизиращи лъчения

Йонизиращи лъчения
Националната система за радиологичен мониторинг на околната среда има за цел
откриване на отклонения от допустимите стойности на радиационните параметри в
основните компоненти на околната среда – атмосферен въздух, води и почви и
осигуряване на актуална информация за държавните и местни органи на управление и
обществеността.
Освен естествените източници, в резултат на дейността на човека, в околната среда
действат многобройни техногенни (изкуствени) източници на йонизираща радиация.
Основно те са:отпадъчните води и отбитата скална маса при миннодобивната
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промишленост на тежки и редки метали; газоаерозолните изхвърляния от обектите на
атомната енергетика и топлоенергетиката; сгурията и пепелината от топлоцентралите,
работещи с твърдо гориво; строителните материали.
Радиационно състояние на околната среда (съгласно „Радиационно състояние на
околната среда“, ИАОС, 2013 г.): Националната автоматизирана система за
непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала стойности на
радиационния гама фон, различни от естествените, не е наблюдавана тенденция за
повишаване на обемната специфична активност на естествените и техногенни
радионуклиди в атмосферния въздух, повърхностните водни течения и басейни в
страната са в добро радиационно състояние, не са констатирани надфонови стойности
на специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди
Няма данни от измервания на наличието на радионуклиди в морската вода на Черно
море, поради което не може там да се направи анализ на съществуващото състояние на
радиационния фактор.
Нейонизиращи лъчения
Нейонизиращите лъчения (НЙЛ) са електромагнитни лъчения със сравнително ниски
честоти, като: ултравиолетовия (УВ) обхват, видимата светлина и инфрачервеното (ИЧ)
лъчение, микровълновите и радиочестотните електромагнитни вълни (ЕМВ),
нискочестотните и постоянните електрически и магнитни полета. Излъчвателите в
околната среда са най-често електропроводите с високо напрежение, откритите
разпределителни устройства (ОРУ), комуникационните системи – радиостанциите,
излъчващи на дълги средни, къси и ултракъси вълни, телевизионните предаватели,
базовите станции за мобилна комуникация, радарните системи и др.
У нас все още няма разработена национална система за мониторинг на различните НЙЛ
в населените места, въпреки че има в наличност определен брой измервателни уреди в
страната за различни честотни обхвати. Лаборатории на ИАОС извършват контрол на
УВ лъчение от Слънцето, свързано с изтъняването на озоновия слой.
В сухоземната част на района на Черно море се установяват следните естествени
източници на различните нейонизиращи лъчения, а именно:


естествения фон на електростатичното поле,



постоянното земно магнитно поле, характерно за съответната географска ширина,



фоновите стойности за Земята за радиочестотния и микровълновия обхват на ЕМП,
чиито източници са в Космоса, и съществуващите нива на оптично лъчение от
естествения източник – Слънцето.

Техногенните източници, които са свързани с различни дейности на човека, са
свързани със следните технологии: Електроразпределителни устройства, Възобновяеми
източници на енергия, използващи вятъра или слънчевата енергия за производство на
електрическа енергия.
Други източници на електромагнитни лъчения, основно в радиочестотния и
микровълновия обхват, са съоръжения на телекомуникациите, радио и ТВ предаватели,
радарни системи за целите на флота, SOS радари, метеорологични и авиационни
радарни излъчватели и др.
5.11Население, човешко здраве
Население
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Трите области с излаз на Черно море – Добрич, Варна и Бургас – заемат 14,7% от
територията на България и в тях живее същият процент от населението на страната по
данни от преброяването от 2011 г.
На общинско равнище 14 общини граничат с Черно море и тяхното съвкупно население
според последното преброяване (2015) е 726 963 души, като преобладаващата част от
него (87%) живее в градовете и само 13% в селата. Над 70% от това население е в
икономически активна възраст – между 15 и 64 г. Най-висока концентрация на
население и на икономическа активност се наблюдава в градовете Варна и Бургас,
което обяснява и значително по-високите данни за градското население спрямо
средното за страната. Между 2006 и 2011 г. населението в черноморските общини
нараства с 26 хил. души (или средно с 0,6%), като прираст отчита само градското
население, главно за сметка на вътрешна миграция от други населени места. Между
2011 и 2015 населението е нараснало с 500 души.
Човешко здраве
Според СЗО здравето е: „състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.“
Общественото здраве е взаимодействие на здраве и общество. Най-широко използвани
досега са показателите за негативно здраве, т.е. това са индикатори за загубата на
здраве (заболяемост, смъртност, травматизъм, леталитет и т.н.).
Показателите за позитивно здраве са тези, свързани с физическото развитие, индексите
на здравето, оценяващите здравната култура и здравословния стил на живот, индекси за
качеството на живот, средна продължителност на предстоящия живот и др.
Показателите с неутрално или биполярно отношение към здравето които най-често се
използват са част от демографските показатели – раждаемост, естествен прираст,
движение на населението – миграционни процеси, процент на ръст на населението,
брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението отделен за здравеопазване,
калории на глава от населението и т.н.
Според явлението, което се оценява при анализа на общественото здраве и рисковете
свързани с него показателите се групират в няколко основни групи, а именно:


Демографски – група показатели, свързани със състава и структурата на средата, в
която („живее”) се проявят характеристиките на обекта на изучаване (общественото
здраве)



За заболяемост - група показатели, свързани с процесите, протичащи в
характеристиките на изучавания обект (общественото здраве)



За физическо развитие – група показатели, свързани със състоянието на изучавания
обект



Здравно – социални (факторни) – група показатели, свързани
факторите(детерминантите) и тяхното въздействие върху обекта на изучаване

с

Използването на цялостния инструментариум, с който разполага социалната медицина
като наука, позволява решаването на сложни задачи и проблеми и вземането на
подходящи управленски решения.
Целта е да се анализират и съответно оценят регионалните различия в страната и
рисковете пред здравето на населението в съответните региони.
В страната има големи регионални различия, които от своя страна влияят върху
рисковете пред здравето на населението в съответните региони.
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Основните моменти са:


определяне на факторите, които ни дават представа за общественото здраве в
даден регион;



оценка на различията на тези фактори;



оценка и анализ на здравните рискове свързани с тези фактори;



създаването на композитен коефициент за оценка на регионалния здравен риск.

От направения анализ по отношение на коефициентите за заболяемост по смъртност е
установено, че в област Добрич с най-висок рисков коефициент е субарахноидален
кръвоизлив, а в област Варна - злокачествени образувания на дебелото черво.
От направения анализ по отношение на коефициентите за инфекциозна заболяемост е
установено, че с много висок риск от вирусен хепатит е област Добрич.
Изводи:


Съществуват широко разгърнати регионални различия по всички изследвани
индикатори и показатели;



Регионалните различия показват и съществени разлики и в здравните рискове на
населението;



Много са регионите, които имат високи рискови нива на коефициентите и само
малка част от регионите имат ниски рискови нива.

Географското разположение на трите региона обуславят присъствието на милиони
туристи от страната и чужбина през летния сезон. Република България, като член на ЕС
е задължена да обменя данни и предоставя информация в рамките на различни системи
(RAPEX, ICSMS, WISE и др.)
Води за къпане
Европейските изисквания към качеството на водите за къпане (това са водите в открити
водни площи, използвани масово от хората за къпане – море, язовири, реки, езера) и
мониторинга, който следва да се извършва, са посочени в Директива 2006/7/ЕО за
управление качеството на водите за къпане и съответната българска наредба,
въвеждаща тази директива в националното законодателство - Наредба № 5 за
управление на качеството на водите за къпане. В съответствие със задълженията си на
компетентен орган по прилагане на европейското законодателство в тази област,
Министерство на здравеопазването чрез своите териториални органи – Регионалните
здравни инспекции извършва регулярен контрол и мониторинг на качеството на водите
за къпане.По Черноморското крайбрежие зоните за къпане са 90 на брой. Във всяка от
тях има пункт за взимане на проби, с точно определени географски координати, които
са включени в Информационната система по водите на Европейския съюз (WISE). През
сезона за къпане се извършва пробовземане и анализ на водите, най-малко веднъж на
две седмици от всяка една зона за къпане. В зависимост от местоположението на водите
за къпане, продължителността на сезона за къпане варира за отделните зони, но като
цяло за зоните за къпане по Черноморското крайбрежие сезона започва от 15.05. - 01.07.
и завършва до 01.09.- 30.09.
За първи път през сезон 2011 г. мониторинга и оценката на качеството на водите за
къпане се извърши в съответствие с изискванията на Директива 2006/7/ЕО за
управление качеството на водите за къпане и Наредба № 5 за управление на качеството
на водите за къпане. През предишните години мониторинга и оценката са извършвани
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съгласно изискванията на по-старата, но все още действаща Директива 76/160/ЕИО
относно качеството на водите за къпане, респ. Наредба № 11 за качеството на водите за
къпане.
Според получените резултати за всеки сезон като цяло, водите за къпане се
класифицират в следните категории:


съответстващи на по-строгите препоръчителни изисквания;



съответстващи на задължителните
препоръчителните изисквания;



несъответстващи на задължителните изисквания;



зони забранени за къпане (временно или постоянно) през сезона за къпане.

изисквания,

но

несъответстващи

на

Тук следва да се подчертае, че прилагането на новата Директива 2006/7/ЕО и съответно
Наредба № 5 изисква при оценка на качеството на водите за къпане да се взема предвид
и резултата по показателя ентерококи (което не се изискваше през предишните години).
Поради по-строгите изисквания по отношение на този показател, при установената
минимална честота на вземане на проби (веднъж на две седмици през сезона за къпане),
наличието дори само на една проба, несъответстваща на по-строгите препоръчителни
изисквания, се явява достатъчно условие като цяло за сезона, тази зона за къпане да се
причисли към зоните, несъответстващи на тези изисквания. Това обяснява отчасти и
регистрираното влошаване качеството на водите за къпане през сезон 2011 г. в
сравнение със сезон 2010 г.:


От 89 зони за къпане, разположени по Черноморското крайбрежие 86 (или
96,6%) отговарят на задължителните изисквания (при 100% за 2010 г.), а 45 (или
50,6%) отговарят на по-строгите препоръчителни изисквания (при 84,4% за
2010г.),



Общо за страната 96,8% от зоните за къпане отговарят на задължителните
изисквания (за Европейския съюз като цяло този процент е 98,2%), 49,5%
отговарят на препоръчителните изисквания (при 77,1% за Европейския съюз).

Въпреки завишените микробиологични изисквания, за Бургаски регион например,
процентът на стандартност на изследванията на морската вода е 96,87% за 2014 г., а за
2015 г. е 98,28%.
За страната липсват данни за микробиологичните качества на морския пясък, който се
явява своеобразен филтър на морската вода. В няколко страни от ЕС има такива
резултати и макар да не са обвързани с епидемиологични проучвания, намерените
стойности са сигнал за бъдещо наблюдение и анализ.
6. Евентуално развитие без прилагането на Морската стратегия
Евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагане на Морската
стратегия се определя като „Нулева алтернатива“. В този случай ще останат да се
реализират само Съществуващите (реализирани и планирани по други планове и
програми) 69 мерки. Вероятните последствия се разглеждат по компоненти /фактори
по-долу.
6.1 Въздух и климат
При не прилагането на Морската стратегия няма да се няма да се осъществят Новите
мерки и няма да се приложат дейностите, свързани с предотвратяване и намаляване на
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въвеждането и освобождаването на вещества от антропогенен произход в това число и
вредни вещества в атмосферата в резултат на антропогенна дейност, а е възможно и да
се увеличат вредни вещества в атмосферата което ще се отрази неблагоприятно върху
качеството на въздуха.
Но при реализирането на Съществуващите мерки се очаква положително въздействие
върху качеството на атмосферния въздух в резултат на прилагания контрол на
замърсяването на въздуха с отпадъчни газове от работата на корабните мотори. Също
така се очаква положително въздействие върху климатичните процеси от предвиждания
контрол на парниковите газове от работата на корабните мотори.
Реализацията на Морската стратегия и програмата от мерки към нея няма пряко да
допринесе за подобряването на качеството на атмосферния въздух, но реализацията на
планираната трансгранична мярка № 1 „Управление и намаляване на замърсяването от
дифузни източници, включително атмосферните отлагания на замърсители“, ще
допринесе за по- обективна оценка на източниците на дифузно замърсяване, в т.ч. от
атмосферна депозиция и съответно за планиране на смекчаващи мерки. Съответно без
реализацията на Морската стратегия и програмата от мерки по-трудно ще бъде оценен
и съответно редуциран вносът на замърсители от атмосферата в морската околна среда.
6.2 Води
Повърхностни води
При не прилагането на Морската стратегия няма да се приложат Новите мерки, което
няма да се отрази върху повърхностните води.
Тогава ще се реализират Съществуващите мерки, които са част от други планове и
програми, включително и тези от ПУРБ в Черноморския район 2016-2021 г“, които се
очаква да имат пряко положително въздействие върху повърхностните води и от там
върху морските води.
Подземни води
Без прилагането на Морската стратегия не се очаква въздействие върху подземните
води.
Без прилагането на Морската стратегия ще се реализират Съществуващите мерки и се
очаква регулиране на хидродинамичния режим, както и намаляване на замърсяването
на подземните води, тъй като някои от тези мерки са част от „ПУРБ 2016-2021 г“, и др.
планове и програми.
Морски води
При не прилагането на Морската стратегия ще се реализират Съществуващите мерки,
които са част от други планове и програми, включително и тези от ПУРБ в
Черноморския район 2016-2021 г. В известна степен съществуващите мерки не са пряко
насочени към подобряване на състоянието на морската околна среда или постигане на
целите за ДСМОС, съответно при неприлагането на Морската стратегия значително побавно и трудно ще се осигури опазване и подобряване на състоянието на морската
околна среда, съответно не могат да бъдат постигнати целите и изискванията,
регламентирани от РДМС за постигане на ДСМОС към 2020г.
Очакваните негативни ефекти на „нулева алтернатива” върху качествата на морските
повърхностни води е извършено като са взети предвид обхватите на дейностите за
изпълнение на предвидените 23 мерки. Неприлагане на дейностите по нови
трансгранични мерки: 1, 4, 8, 14, 17, както и по национални мерки: 18, 20 ще доведе до
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поддържане на настоящото ниво на замърсяване на крайбрежните и шелфовите зони с
биогенни елементи от дифузни източници (Дескриптор 5 – Еутрофикация) и
замърсители от приоритетния списък (Дескриптор 8 – Замърсители в морската околна
среда). Това ще е особено изразено в зоните за морски транспорт, както и в двете зони,
определени за депониране на драгажни маси намиращи се 12 милната зона, намиращи
се в непосредствена близост до защитени зони по Натура 2000 и представляващи
потенциална опасност за хроничното им замърсяване и въздействие.
6.3 Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
Земни недра
Не прилагането на Морската стратегия няма да доведе до промяна в/върху земните
недра, както и на условията на добив от земните недра.
Почви
Ако не бъде приложена Морската стратегия няма да бъде реализирана мярка 1 от
новите мерки – „Управление и намаляване на замърсяването от дифузни източници,
включително атмосферните отлагания на замърсители“, която би оказала положително
въздействие върху процесите на замърсяването на почвите в крайбрежните райони в
това число и със замърсители, отлагани по въздушен път.
По отношение на съществуващите мерки, касаещи почвите, не прилагането на
Морската стратегия няма да окаже влияние, тъй като те се изпълняват по други планове
и програми и при реализацията на някои от тях се очаква положително въздействие
върху почвите.
Субстрат на морското дъно
Тъй като се очаква Морската стратегия и Програмата от нови мерки да окаже общо
положително въздействие върху дънните субстрати, то неприлагането й ще задълбочи
текущите екологични проблемите по отношение на дънните субстрати. Тези проблеми
се изразяват във физическа загуба на дънните субстрати (местообитания) и
асоциираните биологични видове и съобщества вследствие на различните антропогенни
дейности.

6.4 Ландшафт
Неприлагането на програмата от нови мерки би могло да има и относително негативно
влияние върху околната среда поради нарушаването и замърсяване на ландшафтните
компоненти от: ЕМП (създавани от радари и друга радионавигационна техника) и
вибрации (от промишлени източници, в т. ч. -платформи за добив в акваторията на
Черно море).
При не прилагането на Морската стратегия ще се реализират Съществуващите мерки,
които се очаква да имат положително въздействие върху ландшафта, тъй като
предвиждат прекратяване на замърсяване на почвите и водните обекти от битовофекални води при построяването на ПСОВ,закриване на нерегламентираните сметища
и др.
При неприлагане на Морската стратегия не се очаква осезателно изменение на
ландшафтите и голяма промяна на тяхната визуална ценност.
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6.5 Биологично разнообразие
Фитопланктон
Неприлагане на дейностите по новите мерки, свързани с подобряване на състоянието по
Дескриптор 5 – Еутрофикация (№: 1, 4, 18 и 20), ще доведе до поддържане на състояние
благоприятстващо възникването на локални цъфтежи с пряко отрицателно въздействие
върху качествата на морските води (напр. прозрачност, БПК) и отложено във времето
отрицателно въздействие върху дънните съобщества (фито- и зообентос).
Зоопланктон
Неприлагане на дейностите по нови мерки, свързани с подобряване на състоянието по
Дескриптор 8 – Замърсители в морската околна среда (№ 4, 14, 17, 20) може да доведе
до локални токсични ефекти върху зоопланктонните съобщества, което ще има пряк
отрицателен ефект по Дескриптор 4 - Хранителни вериги, Дескриптор 1Биоразнообразие, както и отложен ефект по Дескриптор 9 – Замърсители в риби и
други морски хранителни продукти.
Макрофитобентос
Неприлагането на дейности по нови мерки, свързани с подобряване на състоянието по
Дескриптор 1-Биоразнообразие (мерки 14, 15), ще доведе до влошаване на показателите
за добро екологично състояние на приоритетни макрофитобентосни видове и
местообитания. Неприлагането на нови дейности по подобряването на състоянието по
Дескриптор 5 Еуторфикация (мярка 1) и Дескриптор 6 Цялост на морското дъно (мерки
6, 8, 9), може да има негативно влияние, свързано с нарушаване на целостта на дънните
макрофитобентосни местообитания, влошаване на екологичното състояние на
макрофитобентосни видове и пряк негативен ефект по Дескриптор 1-Биоразнообразие.
Неприлагането на тези мерки може да има и косвени и отложени ефекти върху
показатели на Дескриптор 4 Хранителни мрежи.
„Нулевата алтернатива” ще има пряк негативен ефект върху дескрипторите, свързани с
качествата на морските води, особено в крайбрежната и шелфовата зони на найинтензивно водоползване, водещи до отложени негативни ефекти върху основни
компоненти на биотата.
Макрозообентос
Неприлагане на дейностите по новите мерки, свързани с подобряване на състоянието на
морската околна среда по Дескриптор 1 Биологично разнообразие (№ 8, 9, 14),
Дескриптор 2 Неместни видове(№ 8, 16, 19), Дескриптор 3 Търговски видове риби,
обект на промишлен риболов (№ 7, 8, 9, 14, 19), Дескриптор 6 Цялост на морското дъно
(№ 8, 14, 20) и по Дескриптор 8 – Замърсители в морската околна среда (№ 4, 14, 17, 20)
може да доведе до задълбочаване на съществуващите проблеми по отношение на
морските дънни съобщества, което ще има пряк отрицателен ефект и по Дескриптор 4Хранителни вериги, Дескриптор 1- Биоразнообразие, както и вторичен ефект по
Дескриптор 9 – Замърсители в риби и други морски продукти.
Риби
При „нулева алтернатива” ще продължат да се практикуват традиционните форми на
стопански риболов, без да се развиват алтернативни „щадящи” практики за улов на
риба и събиране на дънни безгръбначни (рапана и други мекотели), както и нови видове
аквакултури като алтернатива на риболова и събирането на безгръбначни животни от
природата. Освен това, без прилагане на новите мерки на Морската стратегия не може
да се обезпечи опазване на дънните местообитания, които са от съществено значение за
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опазване на биоразнообразието, в т.ч. места за обитаване и размножаване на много
рибни видове. Косвен положителен ефект върху популациите на рибите от опазването
на биоразнообразието в морската околна среда ще бъде постигнат чрез хранителните
мрежи.
При „нулева алтернатива” без прилагане на новите мерки на Морската стратегия може
да се очаква подобряване състоянието на средата като резултат от намаляване на
замърсяването/еутрофикацията на морето от повърхностен и подземен вток на
разтворени биогени и други замърсители вследствие основно на реализацията на ПУРБ
за Черноморски район 2016-2021 г“, „Програма за развитие на селските райони 20142020 г“, и др. Очаква се регулиране на риболова и риболовния натиск върху
популациите главно чрез съществуващите мерки в Програмата за морско дело и
рибарство (ПМДР) 2014-2020 и други планове и програми.
Бозайници
Очакваните ефекти от ,,нулевата алтернатива’’ върху състоянието на китоподобните в
Черно море са с негативен характер (поддържане на тяхната ниска численост). Ако не
се приложат новите трансгранични мерки №: 1, 4, 8, 14, 17, както и националните
мерки №: 18, 20, това би довело до поддържане на настоящото ниво на замърсяване на
крайбрежните и шелфовите води - основни биотопи на китоподобните в Черно море.
Влошеното състояние на морската среда може да повлияе негативно на
зоопланктонното съобщество – основна трофична база за зоопланктоноядните риби.
Последните са важен трофичен ресурс и на трите вида китоподобни. Без прилагане на
нови трансгранични мерки 7,8,9,10,11, 12 риболовният натиск върху промишлено
важните видове риба ще остане сравнително висок, което от своя страна би
рефлектирало в ниска численост на популациите от китоподобни, поради недоброто
обезпечаване на делфините с храна - дънни и пелагични видове риба. Без прилагане на
национални мерки 22 и 23, продължителното излагане на повишен околен шум би
довело до физиологичен и поведенчески стрес на китоподобните, което ще има
сериозни последици върху състоянието на тези малобройни популации. Поради това се
очаква „нулева алтернатива” да има негативен ефект върху популациите от
китоподобни в Черно море.
Морски птици
Основните цели на Морската стратегия са свързани с постигане и поддържане на
„добро екологично състояние“ на морската среда, а също и съхраняването й и
предотвратяване влошаването на нейното състояние. Това означава, че всички мерки са
свързани с подобряване и възстановяване доброто състояние на Черно море, а
следователно и местообитанията на видовете птици в морето (за хранене, почивка и
преминаване). Ако не бъдат приложени разписаните мерки в Морската стратегия, няма
да се постигне добро екологично състояние на морската среда и следователно ще се
влошат и местообитанията на видовете птици, обитаващи морето (главно по време на
миграция и зимуване), а също и ще намалее количеството на храната (риби и др.),
необходима за птиците. Също така няма да бъдат проучени подробно популациите на
двата ключови вида – средиземноморски буревестник и качулат корморан (чрез
програма за мониторинг), няма да бъде следено състоянието на техните популации, а
вероятно ще настъпи и намаляване на тяхната численост в дългосрочен план.
Защитени територии по ЗЗТ
Основните цели на Морската стратегия са свързани с постигане и поддържане на
„добро екологично състояние“ на морската среда, а също и съхраняването й и
предотвратяване влошаването на нейното състояние. Неприлагането на дейностите по
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нови мерки, свързани с подобряване на състоянието по Дескриптор 1-Биоразнообразие
(мерки 14, 15), ще доведе до влошаване на показателите за добро екологично състояние
на приоритетни видове и местообитания, включително и в защитените територии.
Защитени зони по ЗБР
Основните цели на Морската стратегия са свързани с постигане и поддържане на
„добро екологично състояние“ на морската среда, а също и съхраняването й и
предотвратяване влошаването на нейното състояние. Неприлагането на дейности по
нови мерки, свързани с подобряване на състоянието по Дескриптор 1-Биоразнообразие
(мерки 14, 15), ще доведе до влошаване на показателите за добро екологично състояние
на приоритетни видове и местообитания, включително и в защитените зони.
6.6 Културно-историческо наследство в морето
Неприлагането на Морската стратегия и новопредложените мерки, т.е. „Нулева
алтернатива” (да не се прави нищо), ще доведе до задълбочаване на вече
съществуващия проблем със замърсяването на морските води, което води също така и
до негативни промени в съществуващото състояние на културно-историческото
наследство в морето.
Очаква се реализацията на съществуващи (реализирани и планирани) мерки, които са
част от други планове и програми, включващи мерки за намаляване замърсяването на
повърхностните води да доведе до положително въздействие върху морските води и от
там в състоянието на културно-историческото наследство в морето.
6.7 Материални активи
Не прилагането на Морската стратегия няма да доведе до промяна в/върху
материалните активи.
При реализация на Съществуващите (реализирани и планирани) мерки се очаква да има
положително въздействие върху материалните активи, тъй като някои от тях са
свързани с материалните активи като ПСОВ, брегозащитни съоръжения и др.
6.8 Отпадъци
Неприлагането на Морската стратегия и ново предложените мерки, т.е. „Нулева
алтернатива” (да не се прави нищо), ще доведе до задълбочаване на вече
съществуващия проблем със замърсяването на морските води, натрупването на
различни видове отпадъци в тях и крайбрежните ивици, както и на морското дъно.Това
води до негативно, често фатално въздействие върху флората и фауната в морската и
крайбрежната среда. Негативните въздействия върху човешкото здраве ще доведат,
освен до здравни, но и икономически проблеми свързани с развитието на туризма и
като цяло на крайбрежните общини, което рефлектира и в икономиката на Р България.
В този случай в сила ще останат в действие само Съществуващи (реализирани и
планирани) мерки и тъй като някои от тях са свързани с отпадъците (Контрол върху
дейностите по управление и предаване на отпадъчни нефтопродукти от експлоатацията
на кораби,Контрол за предотвратяване замърсяването от кораби с нефт и вредни
вещества, превозвани по море в наливно или опаковано състояние и др), то се очаква
положително въздействие върху отпадъците.
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6.9 Опасни химични вещества
Без прилагане на Морската стратегия не се очаква промяна и ще се запази сегашното
състояние на предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал.
6.10Вредни физически фактори
Не прилагането на Морската стратегия ще доведе до неприлагане на нови мерки 22 и
23, като няма да се ограничи генерирането на подводен шум и други физически енергии
в морската среда от офшорните инсталации (платформи), а може и да се повишат
нивата на подводния шум и вибрации от прилагане на технологии, свързани с добив на
природен газ и нефт, а освен това няма да се надгради създаденият регистър за околния
и антропогенния шум и същият няма да се превърне в оперативен инструмент.
Морската стратегия не предвижда специфични мерки за намаляване на въздействието
от физическите фактори за бреговата ивица, така че за нея неприлагането на Морската
стратегия няма да окаже влияние.
6.11Население, човешко здраве
Без прилагане на Морска стратегия няма да се създадат условия за реализиране на
целите, свързани с постигане и поддържане на „добро състояние" на морската околна
среда,както и с предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на
вещества от антропогенен произход в околната среда и гарантиране липсата на
съществено въздействие или опасност за човешкото здраве, което може да доведе до
отрицателни въздействия по отношение на човешкото здраве.
7. Характеристики на околната среда за територии, които може да бъдат
значително засегнати
7.1.Ландшафти и територии от интерес за Общността
В териториалния обхват на Морската стратегия попадат изцяло или частично 19
защитени зони по Директива за местообитанията и 18 защитени зони по Директива за
птиците.
По-детайлна информация за защитените зони в обхвата на Морската стратегия е
представена в изготвения Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), който е
неделима част от Доклада за ЕО.
7.2.Ландшафти и територии с национален защитен статут
ЗКН- Културните ландшафти са вид недвижими културни ценности и защитени
територии по ЗКН
В защитената територия влиза границата на самата недвижима културна ценност (НКЦ)
и охранителната й зона.
Историческите и културни ландшафти на урбанистичната структура на градовете
по българското Черноморие
Морските ландшафти имат две основни визии на въздействие:
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от структурните зони на морското водно пространство (крайбрежна, шелф и
дълбинна) с визуална и мащабна градация - към бреговата ивица, и селищата по
нея;



от материка през селищните пространства с визуална и мащабна градация - към
трите морски зони;

Историческите морски ландшафти са свързани с урбанистичната структура на
крайморските селища – градове и курорти. За българския черноморски регион
характерните и специфични зони на историческия ландшафт са локализирани
постъпателно от приморската територия към брега и материка, а компонентите им са
ясно отличими в пространството:


пристанищата с изкуствените си площадкови терени с релсовите мрежи за
товаро-разтоварните влакови композиции, вдадени в пространството на
крайбрежната акватория; със силозите /най-вече предназначени за складиране и
товарене за износ на зърнените култури от Добруджа - за северното Черноморие
– Балчик, Каварна;и от Тракия за южното - Бургас/,и с редицата стърчащи
кранове;



отделно и известно отдалечено в крайбрежната зона са рибарските пристани с
ландшафтния компонент на крайбрежната акватория - специалните метални
скари за „паркиране“ на лодките и малките плавателни съдове, местата на
открито и закрито за обработване на улова и за продажба на прясна риба,
характерните малки рибарски селищни образувания /тип-бидон-вили/;



градските плажове със съблекалните и санитарните – WC и душови кабини;



морските градини с казината със задължителните широки открити тераси към
морското пространство и бреговете, с кейовете, вдадени в пространството на
крайбрежната акватория /останки от стари пристанни площадки, кейове и
конструкции – под и над морското равнище, на изчезнали вече съоръжения, са
видими в крайбрежната акватория;



крайбрежните булеварди и пешеходни алеи са границата, завършваща зоната на
крайбрежните акваториални пространства;

Защитени територии по ЗЗТ
В териториалния обхват на Морската стратегия попадат изцяло или частично 83
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), сред които:
2 природни парка, 6 поддържани резервата, 6 резервата, 50 защитени местности и19
природни забележителности.
Съгласно писмо на МОСВ изх. № ЕО-20/06.07.2016 г. в териториалния обхват на
морските води на страната, за които се отнася Морската стратегия, попадат следните
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):


акваториалната част на резерват (Р) „Калиакра", обявен с Постановление
на Министерски Съвет № 16298 от 27.09.1941 г., (обн., ДВ, бр.219/1941 г.,
изм. със Заповед № 356 от 05.02.1966 г., обн., ДВ, бр.30/1966 г., изм. със
заповед № 231 от 04.04.1980 г., обн., ДВ, бр.35/1980 г., изм. със заповед
№ РД-640 от 05.09.2006 г., обн., ДВ, бр.85/2006 г., изм. със заповед № РД767 от 06.10.2014 г., обн., ДВ, бр.93/2014 г.);
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защитена местност (ЗМ) „Кокетрайс", обявена със заповед № РД-54 от
01.02.2001 г. (обн., ДВ, бр. 16/2001 г.), като ЗМ „Кокетрайс" попада
изцяло в Черноморската акватория.

7.3.Зони, предвидени за добив на вода за човешка консумация
Повърхностни води
Съгласно Заповед № РД-415/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите, на
основание Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни
води, предназначените за питейно - битово водоснабдяване, в Черноморски район за
басейново управление, това са трите язовира за питейно-битово водоснабдяване:
“Камчия”, “Ясна поляна”, “Тича”. При актуализацията на ПУРБ (2016-2021г.) остават
непроменени. Единственият резервен водоизточник за питейно - битово
водоснабдяване на територията на ЧРБУ, е язовир „Георги Трайков“ (Цонево), който не
е въведен в експлоатация, а от 2013г. съществува водовземане за питейно-битово
водоснабдяване от течащи повърхностни води – от река Луда Камчия при с. Ичера, с
учредена Заповед за санитарно – охранителна зона № 10/ 15.02.2008 г.
Подземни води
На територията на 14-те общини с излаз на Черноморското крайбрежие попадат изцяло
или части от 19 подземни водни тела, определени като зони за защита на водите, от
които се извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³
или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива
2000/60/ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.
7.4.Водни тела, предназначени за активен отдих, включително места,
определени за води за къпане
Водните тела, предназначени за къпане и за отдих са 90 бр. категория „крайбрежните
води“ и подробно са дадени в Приложение 3.2.1. от ПУРБ 2016-2021 (проект). Там са
дадени кода на зоната за къпане, код на водното тяло, името на водното тяло и неговата
площ.
Водите за къпане се намират в крайбрежните морски води и в рамките на обособените
за нуждите на РДВ водни тела. Мониторингът им се прилага от началото на сезона за
къпане през 2012 г. като първата класификация на водите за къпане следва да се
извърши най-късно до края на сезона за къпане на 2015 г. До тази дата всички води за
къпане трябва да отговарят най-малко на изискванията, необходими за класифициране
като "задоволителни".Мониторингът се извършва ежегодно от РЗИ по стандартни
микробиологични и физико-химични показатели. За българската крайбрежна зона се
счита. че сезонът за къпане започва приблизително между 15 май и 1 юли и свършва
между 31 август и 30 септември.
Обобщение на данните за състоянието на крайбрежните зони за къпане: В периода
2009-2011 г. (период на интензивно неконтролирано строителство в крайбрежната зона)
се наблюдават тенденции към рязко влошаване на качествата на водите. Следва период
на постепенно подобряване-2012-2013 г. През този период 98,9% от зоните покриват
задължителните критерии, докато през 2014-15 г. те са 96,7%. През същия период
процентът на несъответстващите на задължителните стойности се е увеличил от 1 на 3
и съставлява 3.3% от общия им брой. Всички такива зони се намират в рамките на
Варненски и Бургаски заливи. Липсват временно или постоянно забранени за ползване
зони.
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За доброто състояние на крайбрежните зони за къпане е много важно състоянието на
пречиствателните станции за битови отпадъчни води, които заустват в крайбрежната
зона.
Изпълнението на целите на МС за Постигане и поддържане на "добро състояние" на
морската околна среда, за Защита и съхраняване на морската околна среда,
предотвратяване на нейното влошаване и 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 се очаква да доведат до
подобряване състоянието на крайбрежните зони за къпане.
Някои от новите мерки в МС, като по мярка № 1, 3, 4, 14, 15, 17, 18, 20 и 21 са пряко
насочени към подобряване на състоянието на морските води чрез прекратяване,
ограничаване и контролиране на емисиите на замърсители, включително и от
атмосферните отлагания. Тези въздействия се очаква да бъдат преки, постоянни,
едновременни и кумулативни по отношение на ДСМОС, като се очакват видими и
трайни положителни промени в съществуващото химично състояние най-вече на
водите в крайбрежната и шелфовата зони, включително и за водите за къпане.
В Съществуващите мерки на МС са предвидени редица мерки за директно намаляване
количеството на заустваните непречистени води, като: изграждане на нови,
реконструкция и модернизация на съществуващи псов, в т.ч. изграждане на
дълбоководно заустване и др., както и други мерки в съществуващите мерки, целящи
намаляване въздействието върху водите за къпане, като: контрол върху дейностите по
събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително
отпадъчни води, контрол и мониторинг на крайбрежните води в зоните за къпане и др.
Изпълнението на Стратегията, чрез намаляване количествата непречистени отпадъчни
води, регламентирането на морските отпадъци, както и изпълнението на Рамковата
Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО определено ще имат благоприятно
въздействие върху водите за къпане.
7.5.Зони, определени за опазване на стопански ценни водни организми
В рамките на втори ПУРБ за Черноморски район за басейново управление, зони за
естествено обитаване от рибни видове и зони за развъждане на черупкови организми ще
бъдат актуализирани след като бъде утвърден Списъка на Зоните за опазване на
стопански ценни видове риба и други водни организми. Регистър на повърхностни
стоящи води – язовири и езера, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове са
дадени в Приложение 3.4.1.1 от ПУРБ 2016-2021 (проект), арегистър на повърхностни
течащи води – реки, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове е даден в
Приложение 3.4.1.2 от ПУРБ 2016-2021 (проект).
7.6.Зони с води, чувствителни към биогенни елементи, включително уязвими
зони
Уязвимите зони са определени за защита на подземните води от замърсяване с
хранителни вещества от селскостопански източници. В Заповед № РД-146/25.02.2015 г.
на министъра на околната среда и водите са определени уязвимите зони с изисквания
към животновъдите и растениевъдите. Със Заповедта са определени 11 подземни водни
тела в общините с излаз на Черноморското крайбрежие, водите на които са замърсени и
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
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Уязвимите зони включват пълния обхват на територията на 4 общини (Аксаково,
Каварна, Балчик и Бургас) и частичен обхват на територията на две общини (Поморие и
Несебър) до надморска височина 100 m.
Морски води
В Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за
определяне на чувствителните зони във водните обекти е утвърден списък на
чувствителни зони за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. С тази заповед, зоната с
граници „Черно море от границата при с. Дуранкулак до Черно море, границата при с.
Резово“ е определена за чувствителна. Обхваща акваторията от Териториалното море
на Р. България съгласно закона за морските пространства, вътрешните морски пътища и
пристанища на Р България. В обхвата й влизат 13 крайбрежни водни тела по смисъла на
РДВ, в които влизат и 91 броя крайбрежни води за къпане, както и зоните за
отглеждане на черупчести, всички посочени по-горе в т.5 от ЕО.
8. Съществуващи екологични проблеми
Основните екологични проблеми и тенденции са разгледани по компоненти както
следва.
8.1 Въздух и климат
Главният екологичен проблем по отношение на качеството на въздуха по данните от
РИОСВ Варна и РИОСВ Бургас е високото ниво на замърсяване с фини прахови
частици под 10 микрона (ФПЧ10) в повечето от градовете, на територията на 14-те
общини.Всички тези проблеми са подробно разгледани в разработените за всички
градове с установени проблеми в Планове за управлението и подобряването на КАВ, в
които са предвидени редица мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух.
По отношение на климата, проблем е наблюдаваната тенденция на нарастване на
честотата на неблагоприятните явления като обилни валежи и валежи с голям
интензитет, както и тенденцията за нарастване на температурата и намаляване на
годишните валежни суми.

8.2 Води
8.2.1 Повърхностни води
Състоянието на морските води в зоните за къпане зависи до голяма степен от
качеството на водите, които се изпускат в морето.Проблемите са свързани с:


Експлоатацията на ПСОВ през активния летен сезони по-точно през пиковите
часове на денонощието, когато постъпват залпово отпадъчни води, водещо до
хидравлично пренатоварване на станцията и недостатъчно ефективно
пречистване на водите.



Невъзможност за ефективен контрол на транспортирането до канализационни
системи на събраните в черпателни ями производствени и битово-фекални води
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от изградените преди 20 и повече години обекти на леката промишленост и
селското стопанство.


Контролът на предприятията, чиито отпадъчни води се заустват в
канализационните системи на населените места, се извършва само при
получаване на жалби и сигнали в РИОСВ.



В много от населените места под 2000 е. ж. канализационната мрежа не е
изградена или е изградена частично и отпадъчните води се отвеждат в септични
ями, като голяма част от тези населени места нямат изградени ПСОВ и
отпадъчните им води се заустват непречистени във водни обекти.



Дейностите по изземване на наносни отложения (пясък, чакъл, баластра) от
речните корита довежда до въздействия върху структурата и функциите на
реката: променя се хидроморфологията (удълбаване на речното легло) и от там
скоростта на течението, увеличава се значително мътността на водата. Тези
промени е възможно да повлияят негативно върху местообитанията, числеността
и популациите на видовете с жизнен цикъл, свързан с водната среда.
8.2.2 Подземни води

Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че предимно
първите под повърхността подземни водни тела не са защитени от природни и
антропогенни въздействия, които влияят негативно върху количественото и химичното
им състояние. Основни всред тях са:
Точкови източници на замърсяване: градски пречиствателни станции; ферми,
складове и други селскостопански обекти; депа за отпадъци/сметища с площ до 0,25
km2; мини, хвостохранилища с площ до 0,25 km2; складове за пестициди (ББ кубове);
замърсявания от минали дейности, заемащи площ до 0,25 km2.
Според направената в проект на „План за управление на речните басейни в
Черноморски район 2016-2021 г“ оценка, значим натиск за непостигане на добро
химично състояние от точкови източници на замърсяване ( при засегната площ > 33 %
спрямо общата площ на ПВТ) е установен само в подземно водно тяло „Порови води в
кватернера на р. Айтоска“ с код BG2G000000Q008;
Дифузни източници на замърсяване: селско стопанство (обработваема земя, пасища,
трайни насаждения, хетерогенни селски стопанства); дренажи от населените места;
депа за отпадъци/сметища; мини, хвостохранилища, кариери за изземване на наносни
отложения в речни корита; замърсявания от минали дейности; силна повърхностна
ерозия при интензивни валежи.
Според направената оценка значим натиск за непостигане на добро химично състояние
от дифузни източници на замърсяване ( при засегната площ > 75 % спрямо общата
площ на ПВТ) е установен в 12 подземни водни тела.
Натиск от водовземане: значителни водовземане с експлоатационен индекс над 40 %
в 5 подземни водни тела; нерегламентирано водовземане от подземни води за питейнобитово водоснабдяване и други цели;
Проблеми, свързани с морската интрузия - специфичен проблем за района на
Басейнова дирекция „Черноморски район“:
Морската интрузия е процес на просмукване в подземните води на солена морска вода
в резултат на антропогенно предизвикани устойчиви промени в посоката на
естествения филтрационен поток (от морето към сушата). Може да се проявява само в
крайбрежните подземни водни тела,сравнително близко разположени покрай морския
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бряг водовземни съоръжения, от които се добиват значими водни количества при
създавани понижения на динамичното водно ниво под морското ниво. В „Проект на
План за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г“ са описани
два участъка на морска интрузия.
8.2.3 Морски води
Екологичните проблеми възникват основно от човешките дейности, упражняващи
натиск върху морската среда, които се подразделят на две основни групи:


Наземни дейности- индустрия, селско стопанство, туризъм, урбанизация



Дейности в морската акватория- транспорт, пристанищна дейност и драгажни
дейности, добив на нефт и газ, риболов и добив на други живи морски ресурси,
аквакултури.

Като съществуващи екологични проблеми, установени на национално ниво и имащи
отношение към РДМС, могат да се посочат следните:
-качества на водите по РДВ
Съгласно данните от „Доклад за състоянието на водите в Черноморски басейнов район
през 2015г.” (БДЧР, 2016) от направената оценка по физико – химичните елементи за
качество съгласно РДВ: кислородна наситеност (%), биохимична потребност от
кислород (БПК5), концентрация на амониев азот (N-NH4), нитритен азот (N-NO2),
нитратен азот (N-NO3) и ортофосфати като фосфор (P-PO4) се вижда, че през 2015г.
само 1 водно тяло (BG2BS000C001) е било в „умерено състояние“, съответно
състоянието по БЕК е умерено по Фитопланктон. Крайното екологично състояние на
водно тяло „от Дуранкулак до н. Шабла“ с код BG2BS000C001 е „умерено“ Трябва
обаче да се отбележи, че поради голямата им динамика тези данни показват значителни
вариации. Например, по същите ФХЕК през 2014г. това водно тяло е било оценено в
„добро“ състояние. Така, липсата на идентифицирани екологични проблеми с
качествата на морските води по тези критерии може да се дължи на липсата на
представителни данни.
Ако обаче, се вземат предвид и данните за екологичното състояние на водните тела
спрямо биологичен елемент за качество (БЕК) ще се установи, че към 2014 г. и 2015г.
нито едно от крайбрежните водни тела не е в „добро“ състояние по критериите на РДВ,
като основните екологични проблеми са в и около Варненски и Бургаски заливи.
Състоянието на морските води засяга и защитените зони и местности, намиращи се в
съответните водни тела (например BG0000103 - Галата и BG0001500 - Аладжа банка
във водно тяло BG2BS000C013, както и BG0000622 - Варненско-Белославски комплекс
във водно тяло BG2BS000C005 -Варненски залив).
8.3 Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
Земни недра
При добив на нефт и газ от земните недра няма площно нарушаване на повърхността на
терена. Екологичен проблем може да възникне при замърсяване на морските води с
нефто продукти, при аварийни разливи. При аварийно изтичане на природен газ има
опасност за обгазяване на определени територии, а също така и от пожар.
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При проучване и добив на нефт и газ в акваторията на морето, при неспазване на
добрите практики има опасност от локално замърсяване на морската вода със сондажна
промивка (бентонит и др.) и нефто продукти при авариен разлив.
Почви
Основните екологични проблеми и тенденции по отношение на почвите се изразяват
най-вече с развитие на проблемите, свързани с почвено запечатване, ерозия, свлачищни
процеси, локално замърсяване и вкисляване и засоляване.
Процесът на почвено запечатване се отнася за почви, използвани и трайно застроени за
селищно изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и
транспортни участъци, пътна и железопътна мрежа и др. Очаква се през следващите
години процесът да е още по-силно изразен поради запазващите се темпове на
разрастване на някой селищни структури и развитието на съпътстваща инфраструктура
на територията на Черноморските общини.
Почвената ерозия засяга огромни площи от територията на страната. Тя е естествен
процес, който е силно зависим от антропогенните фактори. Ветровата ерозията е
проблем на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик. Свлачищата също са
природни процеси и причините за възникването им са свързани със силно пресечения
релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони, но са и много
зависими от дейността на човека в урбанизираните райони. Свлачищата представляват
сериозен проблем на територията на Варненска община.
Локалното замърсяване на почвите е свързано най-често с транспортната мрежа,
складовете за опасни вещества и промишлените предприятия.
Вкисляването е процес при който под действие на природни и антропогенни фактори се
увеличава съдържанието на киселини в почвата. Селскостопанските култури реагират
силно на високата почвена киселинност, като най-уязвими са растенията в начален
стадии на развитие.
Засоляването е процес, при който в почвата се натрупват водоразтворими соли над 1%
или обменен натрий, с количество по-голямо от 15% от сорбциония капацитет на
почвата. Засолени почви се срещат на територията на общините Несебър, Поморие,
Бургас и Приморско.
Субстрат на морското дъно
Основните съществуващи проблеми по отношение на дънните субстрати са свързани
основно с човешки дейности, който пряко или косвено (посредством различни видове
отрицателни въздействия) водят до загуба на дънни субстрати.
Основните видове дейности, които са идентифицирани като предизвикващи физическа
загуба на дънните субстрати (местообитания) и асоциираните биологични видове и
съобщества са: изграждането на хидротехнически съоръжения за целите на
брегоукрепването; пристанищната дейност; рибарството и туризма в крайбрежната
зона.
Общо за българското черноморско крайбрежие относителната площ на увредената
медиолиторална зона е оценена на 12.7 %, а на плитката сублиторална зона до 5 м
изобата - 9.7 %. Увреждането на дънните субстрати е нееднородно по обхват на
въздействието в отделните райони, като е най-значимо на първо място в района на н.
Емине - н. Созопол и на второ място в района на н. Калиакра - н. Галата.
8.4 Ландшафт
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Съществуващите екологични проблеми по отношение на ландшафтите могат да се
резюмират както следва:


Нарушаване и замърсяване на ландшафтите и техните компоненти в следствие на
строителните дейности при изграждане на ПСОВ и канализационни системи, депа
за отпадъци, изграждане на надземна инфраструктура (пътища и мостове),
изграждане на речни прагове и други хидротехнически и хидромелиоративни
съоръжения за укрепване на речното легло, замърсяване на почвите и водните
обекти от битово-фекални води;



Преки нарушения на ландшафтните компоненти по време на строителните
дейности на всички видове обекти вследствие от присъствието на строителна
техника на съответния терен;



Нарушаване, замърсяване с химически вещества и промяна на ландшафтните
компоненти от безразборното натрупване на отпадъци и тяхното смесване;



Отрицателно визуално въздействие върху ландшафтите от нерегламентираните
вече и забранени сметища, и изградени депа, видимост на сметищното тяло,
неприятни миризми, наличието на отпадъци, раздухвани от вятъра, възникването на
пожари, липса на огради, знаци, табели на площадките, пътища за достъп, входове,
липса на осветление на площадките ;
8.5 Биологично разнообразие

Фитопланктон
Състоянието на фитопланктонното съобщество е пряко свързано с ФЕК (Дескриптор 5Еутрофикация) и има ясно изразена сезонност. Към момента крайбрежните води не
достигат ДСМОС по този елемент. Липсват достатъчно данни за оценка в шелфовата и
откритоморски зони.
Зоопланктон
Зоопланктонът е връзка между фитопланктонаипо- високите нива в хранителната
верига, напр. планктоноядните риби или ларвите на хищните риби. Промените в
структурата на фитопланктонното съобщество, физико-химичните елементи на
качеството на морската среда (напр. еутрофикацията) водят до промени и в
зоопланктонните съобщества. Междугодишните вариации обаче в състоянието му са
много големи и трудно могат да се определят тенденции. Поради своята пластичност и
пряка зависимост и от други БЕК (фитопланктон, риби) зоопланктонът не е
задължителен елемент на качеството по РДВ. Проявява силна изменчивост под
въздействието на естествени и антропогенни фактори, което рефлектира и върху
значението на всеки един елемент.
Основният екологичен проблеми, свързан със зоопланктона, е потенциалната опасност
от нови масови развития на ктенофорите Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata, водещи до
силната редукция на биомасата и структурата на съобществата. За настъпването на
благоприятни условия обаче е необходимо съвпадението в пространството и времето и
на другите свързани фактори на околната среда.
Макрозообентос
Основните проблеми по отношение на дънните безгръбначни организми в Черно море
през последните 50 години са свързани с факта, че крайбрежната зона е подложена на
драстично антропогенно натоварване и големи ландшафтни промени. Значителни
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изменения в черноморските съобщества са предизвикали и някои инвазивни видове,
интродуцирани през последните 100 години. Проблемите могат да се групират, както
следва:


проблеми, породени от промяна в абиотичния компонент – физическо увреждане
на дъното при риболов с активни дънни уреди (вероятно основен натиск върху
шелфовите местообитания) - използването на бийм тралове води до разрушаване на
дънните местообитания в дългосрочен аспект; добиването чрез драги и смукатели
на пясъчните миди Chamelea gallina и Donax trunculus, към които в последните
години има засилен търговски интерес; изграждането на брегозащитни съоръжения
и директно запечатване и затрупване на дънни местообитания или поради
влошаване на хидрологичния режим; товарите от наземно базирани източници на
еутрофикация и замърсяване; изграждането на нови крайбрежни хидротехнически
съоръжения, свързани с туризма, пристанищната дейност и урбанизацията.



проблеми, породени от биотични взаимодействия - навлизане на чужди/инвазивни
видове в хидрозооценозите на Черно море и последвалата хищническа преса на
видовете Rapana venosa и Mnemiopsis leidyi; промяна в елементите в хранителните
вериги.

Макрофитобентос
В динамиката на промените на състава и разпространението на макрофитобентосните
видове в Черно море през последните десетилетия, са описани няколко периода, пряко
свързани с различната степен на влияние на антропогеннатаеутрофикация върху тях. До
началото на 70-те години на 20-ти век е т.нар. ‚предеутрофикационеен период‘ , в който
макрофитобентоса е бил в близко до естествено състояние и без съществено повлияване
от обогатяването на крайбрежните морски води с биогени(MilchakovaandPetrov, 2003;
Minichevaetal., 2008). Периодът на 70-те и 80-те години на 20-ти век е период на
засилено еутрофикационно въздействие, през който се наблюдават съществени
измененияв макрофитобентоса зони с повишено натоварване с биогени в крайбрежната
зона – СЗ шелф на Черно море пред делтата на р. Дунав, както и големите затворени
заливи по С и българския бряг на басейна.През този период, включително и по
българското крайбрежие,се наблюдава намаляване на запасите от чувствителни на
еутрофикация средообразуващи видове кафяви и червени макроводорасли (
Cystoseirabarbata, Cystoseirabosphorica, Phyllophoracrispa и др), и пълното им изчезване
от някои зони, за сметка на увеличаване на количествата от опортюнистични видове
зелени макроводорасли (представители на родовете Cladophora, Ulva, Ceramium и др.)
(Berovetal., 2010; DimitarBerovetal., 2012; Dencheva, 2005). Поради трайното намаляване
на прозрачността на водния стълб, през този период се отчита и намаляване на
дълбочината на разпространение на макроводораслите.Периодът от началото на 90-те
години на 20-ти век до днес е известен като период на относително възстановяване на
макрофитобентоса. Поради намаляване на количествата биогени внесени в морската
среда от земеделие, индустрия и непречистени отпадни води, се наблюдава
стабилизиране на състоянието на макрофитобентоса и спиране на загубата на
чуствителни на еутрофикация видове. В зони по българското крайбрежие на Черно
море с локално повишени втоци на биогени, процесите на промяна и деградация на
макроводорасловите съобщества продължават и към момента (Dencheva, 2010; Беров,
2013).
Други съществени екологични проблеми, свързани с макрофитобентоса, се дължат на
въздействия, предизвикани от замърсяване, от физически изменения на морското дъно
при строежи на съоръжения и инфраструктура, тралиране и депониране на драгажни
маси и седименти, от екстремално топли летни температури, резултат от затоплянето на
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климата. Потенциал за негативно въздействие върху макрофитобентоса в Черно море
има и от навлизането на инвазивни видове макроводорасли и бентосни безгръбначни
организми.
Риби
Основните проблеми по отношение на рибите в Черно море и прилежащите,
хидравлично свързани с морето водни тела, са свързани с прекомерния риболовен
натиск в няколко основни посоки:


Надвишаване на определените квоти за улов, включително и поради включване на
нелицензирани участници в риболова (напр., на калкан)



Риболов с мрежи от нелицензирани лица- Масово в крайбрежните води се
използват хрилни мрежи от рибари, които не са регистрирани като практикуващи
стопански риболов. Този незаконен риболов на практика не може да се контролира
и съответно, мащабът му е неизвестен.



Превишаване на квотите за риболов на стопански ценни видове:Този проблем има
трансграничен характер.



Извършване на бракониерски риболов през периоди на забрана заради
размножаване на стопански ценните видове риби.



Улов на видове, забранени за риболов с цел опазване/възстановяване на
естествените популации- Засяга преди всичко есетровите риби в Черно море.
Проблем с трансграничен характер.



Риболов с мрежи в зони, определени за опазване на стопански ценни видове водни
животни. Проблемът е тясно свързан с посоченото по-горе използване на забранени
уреди за риболов.

Като допълнителен аспект на проблема с прекомерния риболов може да бъде посочена
липсата на ефективен контрол върху любителския морски риболов. Няма никаква
информация за броя на въдичарите, практикуващи морски риболов, както и на
подводните риболовци, особено през активния туристически сезон и съответно, не
може да се оцени изземаното тези групи количество риба.
Използването на бийм тралове създава проблеми за дънните съобщества и екосистеми,
в т.ч. и за дънните видове риби, тъй като води до разрушаване на дънните
местообитания с дълготрайни последствия.
Навлизането на чужди/инвазивни видове в хидрозооценозите на Черно море оказва поскоро косвено въздействие върху рибите, чрез влияние върху тяхната хранителна база.
Доказано е например отрицателното влияние на инвазивните ктенофорите Beroe ovata и
Mnemiopsis leidyi, които консумирайки големи количества зопланктон, подкопават
хранителната база на планктноноядните риби.
През последните години няма данни за измиране на риби, вследствие замърсяване на
морската вода. Основният ефект върху рибите от повишеното замърсяване на отделни
по-силно урбанизирани райони е непряк – прогонване на по-чувствителните видове.
Бозайници
Морските бозайници са на върха на хранителната пирамида в Черно море. Масовият
делфинолов до средата на 60-те години на XX век става причина за драстичната
редукция на числеността на тези видове. В наши дни популациите от китоподобни все
още не са възстановени. Основните екологични заплахи за делфините в морето са:
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Замърсяване на местообитанията с високи концентрации на биогенни елементи
(еутрофикация), твърди отпадъци и нефтопродукти (в резултат на морски
трафик). Това замърсяване на морската среда има пряко неблагоприятно
въздействие върху физиологията на китоподобните и е предпоставка за
разпространение на различни болести и повишена предразположеност на
делфините към бактериални инфекции.



Шумово замърсяване на морската среда. Няма точни данни за базовите и
прагови стойности, над които се оказва негативно въздействие върху морските
бозайници, но хроничното излагане на шум може да увреди трайно важни
биологични функции и да доведе до тежки последствия за физиологичното
състояние и поведението на делфините.



Случайни улови в риболовните уреди (най-често хрилни мрежи). Те са и
главният източник на смъртност с антропогенен произход за китоподобните в
Черно море. И трите вида делфини попадат в мрежите като приулов, но морската
свиня е най-често срещаната жертва.



Недобра обезпеченост на китоподобните с храна вследствие на: ниската
численост на рибните запаси в Черно море в резултат от прекомерния риболов и
присъствието на инвазивни за Черноморската екосистема видове (ктенофорите
Beroe ovata и Mnemiopsis leidyi), които влизат в конкурентни трофични
взаймоотношения с планктоноядните риби.



Естествени фактори като болестите по китоподобните и др. също играят
лимитираща роля за популациите на китоподобните в Черно море.

Морски птици
Най-сериозната заплаха за двата целеви вида птици (средиземноморски буревестник и
качулат корморан) както и за някои други видове водолюбиви, срещащи се в
крайбрежните морски води по време на миграция и зимуване, е смъртността от случаен
приулов, следвана от натиска от хищници, замърсяване – от умишлени или инцидентни
нефтени разливи, морски отпадъци – акумулация в храносмилателния тракт,
редуцирано наличие на храна, нарушаване на местообитанията от наземни и морско
базирани дейности.
Защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по ЗБР
Като цяло, замърсяването на вътрешните водни басейни и акваторията на Черно море,
замърсяване на нови територии с промишлени и битови отпадъци и др. са мощни
отрицателни фактори, които влияят на биологичното разнообразие.
Презастрояването или развитието на туристическа и друга инфраструктура в почувствителните райони (в т.ч защитени територии, обекти от Натура 2000, редки и
уязвими местообитания и екосистеми като влажни зони, участъци по коритата на реки,
гори и др.) става по-сериозен проблем през последните години.
Шосейният транспорт е общ екологичен проблем и отрицателното му влияние върху
околната среда конкретно засяга биологичното разнообразие. Рискът от сблъсък на
животни с автомобилите значително нараства през летните месеци, особено в места с
високо биологично разнообразие, пресичани от големи пътни артерии – долините на
реките Батова, Ропотамо, Камчия и др.
Общият брой на видовете, които са чужди за България, нараства постоянно от 1900 г.
насам. Най-уязвимите местообитания предвид навлизането и натурализирането на
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чужди растителни видове са тези, създадени от човека, последвани от местообитанията
в речните долини.
Бракониерството в акваторията на Черно море и Черноморските езера е също наболял
екологичен проблем с отношение върху биоразнообразието.
Проблем е и незаконния и нерегламентиран лов през зимните месеци в северните
черноморски влажни зони – Дуранкулашко и Шабленско езера, където се струпват
значителни числености водолюбиви птици, някои от които световно застрашени
видове.
8.6 Културно-историческо наследство
Основните проблеми, свързани с опазването на културното и историческото
наследство, могат да се обобщят както следва:


Не са определени режими на драгиране, почистване и третиране на дъното и
водите в зони с археологически артефакти и структури на НКЦ и природни
компоненти под вода;



Няма създадени специализирани предприятия за поддържане и почистване на
акваторията в крайбрежната зона;



Няма специализиран структури към РИОСВ и Главна дирекция за опазване на
културното наследство (ГДОКН) за мониторинг на дейностите по драгиранията
на морското дъно в зоните с НКН в тях и др.
8.7 Материални активи

Част от материалните активи, в обхвата на Морската стратегия, са в не добро
техническо състояние, а на някои места дори липсват. Като проблемни могат да се
определят остарелите укрепителни и/или брегозащитни съоръжения и неукрепените
брегове.
8.8 Отпадъци
Екологичните проблеми по отношение на морските отпадъци могат да се разгледат в
две направления.
По отношение на приложимата нормативна уредба:


Няма определение и група „морски отпадъци”, съгласно ЗУО и Наредбите към
него.



Не са изяснени и систематизирани проблемите с морските отпадъции не е
разработен План за действие за морски отпадъци.

По отношение на съществуващите и прилагани към момента действия по управление на
отпадъците основните екологични проблеми са свързани с.


недостатъчно ефективни системи за разделно събиране на отпадъците от
населените места; както и инсталации за подготовка за повторна употреба,
водещо до по-големи количества отпадъци за депониране;



отработените масла и отпадъчните нефтопродукти - необходимост от ефективен
контрол за проследяване, забрана и санкциониране при изхвърляне на такива в
морето, както и необходимост от достатъчно съоръжения и инсталации за
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пречистване на води, съдържащи нефтопродукти и други отпадъчни води от
корабите


утайките от пречистването на отпадъчни води - екологичен проблем е тяхното
съхранение, оползотворяване и обезвреждане.
8.9 Опасни химични вещества

Екологични проблеми, свързани с опасните химични вещества, могат да възникнат при:


Неспазване на условията по отношение на предотвратяване, намаляване и
отстраняване на щети от аварии припредприятия и обекти по РРС и SAVESO.



Неизпълнение на всички мерки в ДППГА и Докладите за безопасност (ДБ).
8.10Вредни физични фактори

Основните екологични проблеми са свързани с антропогенен подводен шум в Черно
море в резултат на дейности в следните области: морски транспорт, сеизмични
изследвания, активни хидроакустични системи, подводни взривове, промишлени
дейности и строителство,както и ЕМП (създавани от радари и друга радионавигационна
техника) и вибрации (от промишлени източници, в т. ч. -платформи за добив в
акваторията на Черно море). Особено голямо въздействие върху видовете може да има
вероятното емитиране на звуков сигнал в нискочестотния обхват (нискочестотен шум
и/или инфразвук), за който не са намерени публикувани данни,
8.11Население, човешко здраве
Морската стратегия засяга много хора, както постоянно живеещи в 14-те черноморски
общини: Шабла, Каварна, Балчик, Аксаково, Варна, Аврен, Долни чифлик, Бяла,
Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево, така и работещи и особено
много временно пребиваващи, предвид, че целият крайбрежен район е предимно
курортен.Основните проблеми са свързани със здравето и живота на тези хора, които са
застрашени при влошаване състоянието на морската околна среда.
9. Цели на опазване на околната среда
В ДЕО са представени целите на опазване на околната среда на международно и
национално равнище, както и на ниво РБУ и връзката на Морската стратегия с тях.
10. Вероятни значителни въздействия върху околната среда
Съгласно консултираното и одобрено Задание за обхват и съдържание на ЕО, в тази
точка е направен анализ и оценка на очакваните значителни въздействия върху
компонентите на околната среда както на ниво цели на Морската стратегия, така и на
ниво мерки. По отношение на всеки компонент и фактор на околната среда са оценени
вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни,
постоянни и временни, положителни и отрицателни последици, които се очакват при
реализирането на Стратегията.
10.1. Въздействие на Морска стратегия на ниво цели
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В подточката е оценено очакваното въздействие на трите цели на Морската стратегия
върху околната среда и човешкото здраве.
Оценено е, че постигането на целите на Морската стратегия ще допринесе значително
за постигане на ДСМОС по отделните дескриптори на РДМС съгласно чл. 9 и 10 и
тяхната актуализация през 2014 г. при разработването на програмите за мониторинг по
чл. 11, посочени в Таблица 10.1-1 на Доклада за ЕО. Изпълнението на целите на
Морската стратегия ще допринесе пряко и непряко за постигане на екологичните цели
по отделните дескриптори, като приносът за постигане на определените им екологични
цели се очаква да бъде положителен.
10.1.1. Въздух, климат
Атмосферен въздух
Цел 1 –Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г – тази цел няма пряка насоченост към атмосферния въздух, но всички дейности
по реализацията на целта, свързани с намаляване на емисиите на вредни вещества в
атмосферата ще има положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху
КАВ от регионално и национално значение.
Цел 2 – Всички дейности за 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, свързани с намаляването на емисиите на вредни вещества в атмосферата се
очаква да имат положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху КАВ от
регионално и национално значение.
Цел 3 – Всички дейности, свързани с предотвратяване и намаляване на въвеждането и
освобождаването на вещества от антропогенен произход, в това число и вредни
вещества в атмосферата в резултат на антропогенна дейност ще имат пряко,
положително и дълготрайно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.
Климат
Цел 1 – тази цел няма пряка насоченост към атмосферния въздух, но всички дейности
по реализацията на целта свързани с намаляване на емисиите на вредни вещества в
атмосферата в резултат на намаленото използване на фосилни горива, увеличаване на
дела на възобновяемите източници на енергия и използването на природен газ,
внедряването на зелени технологии ще доведе до намаляване на емисиите на парникови
газове в атмосферата, а от там и ще има положително, постоянно, пряко, дългосрочно
въздействие върху климатичните процеси.
Цел 2 – Всички дейности за 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, свързани с намаляването на емисиите на парникови газове в атмосферата се
очаква да имат положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху
климатичните процеси.
Цел 3 – Всички дейности свързани с предотвратяване и намаляване на въвеждането и
освобождаването на вещества от антропогенен произход в това число и парникови
газове в резултат на антропогенна дейност ще имат пряко, положително и дълготрайно
въздействие върху климатичните процеси
10.1.2. Води
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Повърхностни води
Цел 1 - Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г. Тази цел е свързана с внедряването и прилагането на редица съществуващи и
нови мерки (изграждане, реконструкция или модернизация на канализационни мрежи,
ГПСОВ, закриване и рекултивация на общинските депа за битови отпадъци, които не
отговарят на нормативните изисквания, прилагане на добри практики по отношение на
обработката и изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от корабите,
управление и намаляване на замърсяването от дифузни източници, включително
атмосферните отлагания на замърсители, контрол върху дейностите по управление и
предаване на корабни отпадъци и отпадъчни води, контрол за предотвратяване на
замърсяването с твърди вещества, нефтопродукти и опасни вещества от кораби и пр.) за
постигане на „добро състояние“ на морската околна среда. Те ще окажат положително
косвено, дълготрайно, с регионален обхват, въздействие върху повърхностните води.
Цел 2 – 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. Реализацията на тази
цел може да бъде подпомогната с подобряване качеството на повърхностните води,
които се вливат в морето (посредством мерките в ПУРБ). Но тази цел не влияе на
повърхностните води.
Цел 3 – 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. Изпълнението на тази цел може да се
постигне с подобряване качеството на повърхностните води, които се вливат в морето.
Реализацията на тази цел няма да повлияе върху качеството и количеството на
повърхностните води.
Подземни води
Цел 1 – Тази цел е свързана с внедряването и прилагането на редица съществуващи и
нови мерки за постигане на „добро състояние“ на морската околна среда.Те ще окажат
положително косвено, дълготрайно, с регионален обхват, въздействие върху
подземните води.
Цел 2 – Част от дейностите за 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 се очаква да имат има положително косвено, дълготрайно, с регионален
обхват, въздействие върху подземните води.
Цел 3 –Предотвратяването 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 ще окаже положително, пряко, дълготрайно, с
регионален обхват, въздействие върху подземните води, ползвани за питейно-битови,
земеделски, промишлени и други цели.
Морски води
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда има
пряко отношение към морските води. Очаква се положително, постоянно, пряко,
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дългосрочно въздействие върху състоянието на морските води от регионално,
национално и трансгранично значение.
Цел 2 – Постигането на целта чрез мерки за предотвратяване на влошаването и/или
възстановяването на засегнати територии, водещи до намаляване и управление на
замърсяванията в морската околна среда ще окажат положително, постоянно, пряко,
дългосрочно въздействие върху състоянието на морските води от регионално,
национално и трансгранично значение.
Цел 3 – Предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества
от антропогенен произход (напр. биогенни елементи и замърсители от приоритетния
списък) е елемент и условие за постигане на ефекти и по горните две цели. Очаква се
положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху състоянието на
морските води от регионално, национално и трансгранично значение.
Води за къпане
Цел 1 – Очаква се положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху
състоянието на морските води, включително и на водите за къпане от регионално и
национално значение.
Цел 2 – Постигането на целта чрез мерките от ПоМ, водещи до намаляване и
управление на замърсяванията в морската околна среда, които се очаква да окажат
положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие и върху състоянието на
водите за къпане от регионално и национално значение.
Цел 3 – Очаква се положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху
състоянието на морските води, включително и на водите за къпане от регионално и
национално значение.
10.1.3. Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
Земни недра
Цел 1 - Тази цел е свързана с внедряването и прилагането на редица съществуващи и
нови мерки за постигане на „добро състояние“ на морската околна среда. Те ще окажат
положително косвено, дълготрайно, с регионален обхват, въздействие върху земните
недра.
Цел 2 - Дейностите за защита и съхраняване на морската околна среда, предотвратяване
на влошаването й, и възстановяване на морските екосистеми в територии, които са били
засегнати се очаква да има положително, постоянно, косвено дългосрочно въздействие
върху земните недра, както от регионално, така и от национално значение.
Цел 3 - Предотвратяването и намаляване на въвеждането и освобождаването на
вещества в околната среда с цел премахване на замърсяване и гарантиране липсата на
съществено въздействие или опасност за човешкото здраве, биологичното разнообразие
на морските екосистеми и законосъобразното използване на морето ще окаже
положително дълготрайно с регионален обхват въздействие върху земните недра.
Почви
Цел 1 - Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г. - реализацията на тази цел не оказва директно въздействие върху качествата на
почвите в крайбрежните райони,но като цяло ще окаже косвено положително
дългосрочно въздействие върху почвите.
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Цел 2 - 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 -реализацията на тази
цел не оказва директно въздействие върху качествата на почвите в крайбрежните
райони,но като цяло ще окаже косвено положително дългосрочно въздействие върху
почвите.
Цел 3- 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 - реализацията на тази цел не оказва директно
въздействие върху качествата на почвите в крайбрежните райони, но предотвратяване и
намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества от антропогенен произход
в околната среда като цяло ще окаже косвено положително дългосрочно въздействие
върху почвите.
Субстрат на морското дъно
Цел 1 - Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г. - реализирането на тази цел ще окаже положително въздействие върху
субстратите на морското дъно.
Цел 2 - 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 - реализирането на
тази цел ще окаже положително въздействие върху субстратите на морското дъно.
Цел 3 - 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 и реализирането на тази цел ще окаже
положително въздействие върху субстратите на морското дъно.
10.1.4. Ландшафт
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г – тази цел има пряка насоченост към ландшафта, но е свързано и с внедряването
и прилагането на иновации при интервенции в антропогенната и природна среда,
водещи до намаляване до максимум на антропогенния натиск и въздействие, което ще
има положително, постоянно, косвено, дългосрочно въздействие върху околната среда
от регионално и национално значение.
Цел 2 – Всички дейности за 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 се очаква да имат има положително, постоянно, пряко и косвено,
дългосрочно въздействие върху морската околна среда от регионално и национално
значение.
Цел 3 – Предотвратяване и намаляване на прякото и косвено въздействие върху
качеството на ландшафта, от антропогенен произход в околната среда с цел поетапно
премахване на нарушаването и гарантиране липсата на съществено въздействие или
опасност за човешкото здраве, биологичното разнообразие на морските екосистеми и
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законосъобразното използване на морето включва и подобряване на качеството на
средата на живот, елемент на която е и ландшафта, така се очаква да се получи
положително, постоянно, косвено, дългосрочно въздействие.
10.1.5. Биологично разнообразие, защитени зони и територии
Фитопланктон
Цел 1 –Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда има
пряко отношение към състоянието на фитопланктонното съобщество (Дескриптор 1Биоразнообразие) свързано с прилагането на комплекс от национални и трансгранични
мерки (1, 4, 8, 14, 17, 18, 20),водещи до намаляване на въздействието от емисиите на
биогенни елементи и замърсители от приоритетния списък. Очаква се положително,
постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху състоянието на фитопланктонните
съобщества от регионално, национално и трансгранично значение.
Цел 2 – Постигането на целта чрез мерки за предотвратяване на влошаването и/или
възстановяването на засегнати територии (№ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21),
водещи до намаляване и управление на замърсяванията в морската околна среда ще
окажат положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху състоянието на
фитопланктонните съобщества от регионално, национално и трансгранично значение.
Цел 3 – Предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества
от антропогенен произход (напр. биогенни елементи и замърсители от приоритетния
списък) е елемент и условие за постигане на ефекти и по горните две цели.Очаква се
положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху състоянието на
фитопланктонните съобщества от регионално, национално и трансгранично значение.
Зоопланктон
Цел 1-Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда има
пряко отношение към състоянието на зоопланктонното съобщество (Дескриптор 1Биоразнообразие), свързано с прилагането на комплекс от национални и трансгранични
мерки (1, 4, 8, 14, 17, 18, 20), водещи до намаляване на токсичното въздействие от
емисиите на замърсители от приоритетния списък. Очаква се положително, постоянно,
пряко, дългосрочно въздействие върху състоянието на фитопланктонните съобщества
от регионално, национално и трансгранично значение.
Цел 2 – Постигането на целта чрез мерки за предотвратяване на влошаването и/или
възстановяването на засегнати територии (№ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21),
водещи до намаляване и управление на замърсяванията в морската околна среда ще
окажат положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху състоянието на
зоопланктонните съобщества от регионално, национално и трансгранично значение.
Цел 3 – Предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества
от антропогенен произход (напр. биогенни елементи и замърсители от приоритетния
списък) е елемент и условие за постигане на ефекти и по горните две цели. Очаква се
положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху състоянието на
зоопланктонните съобщества от регионално, национално и трансгранично значение.
Макрофитобентос
Цел 1 - Изпълнението на тази цел е свързана с внедряването и прилагането на редица
мерки за постигане на „добро състояние“ на морската околна среда, изпълнението на
които се очаква да окаже положително, пряко и дългосрочно въздействие с
трансграничен обхват върху биотичния компонент макрофитобентос.
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Цел 2 - Изпълнението на тази цел ще има положително, пряко и дългосрочно
въздействие с трансграничен обхват върху биотичния компонент ‚макрофитобентос'.
Цел 3 - Изпълнението на тази цел ще има положително, пряко и дългосрочно
въздействие с трансграничен обхват върху биотичния компонент ‚макрофитобентос.
Макрозообентос
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г – тази цел има пряка насоченост и към макрозообентоса и е свързана с
прилагането на комплекс от мерки, водещи до намаляване на ефекта от драгиране на
морското дъно, замърсяването на морската вода и влошаването на условията в морските
екосистеми, което ще има положително, пряко, постоянно, дългосрочно въздействие
върху дънните организмови съобщества в регионален и национален мащаб.
Цел 2 – Всички дейности за защита и съхраняване на морската околна среда,
предотвратяване на нейното влошаване или, когато е практически възможно,
възстановяването й в територии, които са били неблагоприятно засегнати, се очаква да
имат положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие с регионален обхват
върху макрозообентосните съобщества като неизменна част от морските екосистеми.
Цел 3 – Предотвратяването и намаляването на товара с вещества от антропогенен
произход в морската околна 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, ще окаже положително, непряко, дълготрайно въздействие върху дънните
безгръбначни съобщества с регионален обхват.
Риби
Цел 1 – Тази цел е свързана с внедряването и прилагането на редица мерки
(изграждане, реконструкция или модернизация на канализационни мрежи, ГПСОВ,
закриване и рекултивация на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят
на нормативните изисквания, прилагане на добри практики по отношение на
обработката и изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от корабите,
управление и намаляване на замърсяването от дифузни източници, включително
атмосферните отлагания на замърсители, контрол върху дейностите по управление и
предаване на корабни отпадъци и отпадъчни води, контрол за предотвратяване на
замърсяването с твърди вещества, нефтопродукти и опасни вещества от кораби и пр.) за
постигане на „добро състояние“ на морската околна среда. Макар че замърсяването на
водата понастоящем оказва локално непряко отрицателно въздействие върху рибните
видове, изпълнението на предвидените мерки ще окаже положително косвено,
дълготрайно, с регионален обхват, въздействие върху рибните съобщества.
Цел 2 – Предвидените дейности за 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 ще има положително косвено, дълготрайно, с регионален обхват, въздействие
върху видовете риби и върху рибните съобщества като цяло.
Цел 3 – Предотвратяването 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 ще окаже положително, непряко,
дълготрайно, с регионален обхват, въздействие върху рибните видове и съобщества.
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Бозайници
Цел 1 - Тази цел е свързана с внедряването и прилагането на редица мерки (изграждане,
реконструкция или модернизация на канализационни мрежи, ГПСОВ, закриване и
рекултивация на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на
нормативните изисквания, прилагане на добри практики по отношение на обработката
и изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от корабите, управление и
намаляване на замърсяването от дифузни източници, включително атмосферните
отлагания на замърсители, контрол върху дейностите по управление и предаване на
корабни отпадъци и отпадъчни води, контрол за предотвратяване на замърсяването с
твърди вещества, нефтопродукти и опасни вещества от кораби и пр.) за постигане на
"добро състояние" на морската околна среда. Изпълнението на предвидените мерки ще
окаже положително косвено дълготрайно въздействие с регионален обхват върху
морските бозайници.
Цел 2 - Предвидените дейности за 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, ще има положително косвено дълготрайно въздействие с регионален обхват
върху китоподобните.
Цел 3 - Предотвратяването и намаляването 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 ще окаже положително непряко дълготрайно
въздействие с регионален обхват върху китоподобните.
Морски птици
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г – тази цел няма пряка насоченост към птиците, но е свързана с внедряването и
прилагането на мерки, водещи до подобряване екологичното състояние на морската
среда, което ще има положително, постоянно, косвено, дългосрочно въздействие върху
местообитанията и популациите на средиземноморския буревестник и качулатия
корморан и другите водолюбиви видове птици, срещащи се в крайбрежните морски
води по време на миграция и зимуване.
Цел 2 – Всички дейности за 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 се очаква да имат положително, постоянно, пряко или косвено, дългосрочно
въздействие върху местообитанията и популациите на средиземноморския буревестник
и качулатия корморан и другите водолюбиви видове птици, срещащи се в
крайбрежните морски води по време на миграция и зимуване.
Цел 3 – 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 има пряка насоченост към намаляване
замърсяването на морската среда, а следователно и подобряване местообитанията за
хранене и почивка на морските птици, а също и намаляване на смъртните случаи на
птици от нефтени разливи, акумулация на отпадъци в храносмилателната система на
морските птици и заплитане на птици в отпадъци (найлонови торбички). Дейностите по
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тази цел се очаква да имат положително, постоянно, пряко или косвено, дългосрочно
въздействие върху местообитанията и популациите на средиземноморския буревестник
и качулатия корморан и другите водолюбиви видове птици, срещащи се в
крайбрежните морски води по време на миграция и зимуване.
Защитени територии по ЗЗТ
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г –Тази цел има пряка насоченост към намаляване замърсяването на морската
среда, което ще повлияе положително на всички местообитания и организми, вкл.
такива, предмет на опазване в ЗТ, така че се очаква положително, постоянно, пряко или
косвено, дългосрочно въздействие върху ЗТ.
Цел 2 – Всички дейности за 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 се очаква да имат положително, постоянно, пряко или косвено, дългосрочно
въздействие върху всички местообитания и организми, вкл. такива, предмет на
опазване в ЗТ.
Цел 3 – 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. Тази цел се очаква да има положително,
постоянно, пряко или косвено, дългосрочно въздействие върху всички местообитания и
организми, вкл. такива, предмет на опазване в ЗТ.
Защитени зони по ЗБР
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г – тази цел има пряка насоченост към намаляване замърсяването на морската
среда, което ще повлияе положително на всички местообитания и организми, вкл.
такива, предмет на опазване в ЗЗ, така че се очаква положително, постоянно, пряко или
косвено, дългосрочно въздействие върху ЗЗ.
Цел 2 – Всички дейности за 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 се очаква да повлияят положително на всички местообитания и организми,
вкл. такива, предмет на опазване в ЗЗи ще имат положително, постоянно, пряко или
косвено, дългосрочно въздействие върху на местообитанията и видовете в ЗЗ.
Цел 3 – 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. При прилагането на тази цел се очаква
намаляване замърсяването на морската среда, което ще повлияе положително на всички
местообитания и организми, вкл. такива, предмет на опазване в ЗЗ и ще имавърху тях
положително, постоянно, пряко или косвено, дългосрочно въздействие.
10.1.6. Културно-историческо наследство
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г – тази цел няма пряка насоченост към КИН, но общо се очаква подобряване
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състоянието на материалната субстанция на артефактите и градежните структури на
културното наследство, както и на експозиционната им среда.
Цел 2 – Всички дейности за защита и съхраняване на морската околна среда,
предотвратяване на нейното влошаване или, когато е практически възможно,
възстановяването й в територии, които са били неблагоприятно засегнати, се очаква да
имат положително въздействие и върху КИН в морето.
Цел 3 – Предотвратяването и намаляването на товара с вещества от антропогенен
произход в морската околна 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, ще окаже и непряко положително и дълготрайно въздействие върху КИНв
морето.
10.1.7. Материални активи
Цел 1 – Тази цел е свързана с изпълнението на редица съществуващи и нови мерки като
изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ, осигуряване на оборудване
за отстраняване на замърсяването в пристанищните акватории на местно ниво (скимъри
и т.н.), определяне акваториите на пристанищата и мониторинг на качеството на водите
и други, които ще подобрят състоянието на съществуващите материални активи, а това
ще подпомогне и за изпълнението на целта, а именно постигане и поддържане на
„добро състояние” на морската околна среда до 2020 г. Очакваните въздействия са
положителни, дългосрочни и постоянни.
Цел 2 – Подобно на цел 1 и цел 2 е свързана с изпълнението на редица съществуващи и
нови мерки като изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ, определяне
акваторията на пристанищата, осигуряване на оборудване за отстраняване на
замърсяването в пристанищните акватории на местно ниво (скимъри и т.н.), определяне
акваториите на пристанищата и мониторинг на качеството на водите и други, които ще
подобрят състоянието на съществуващите материални активи, а това ще подпомогне и
за изпълнението на целта, а именно 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. Очакваните въздействия са положителни, дългосрочни и постоянни.
Цел 3 – Подобно на другите 2 цели и цел 3 е свързана с изпълнението на редица
съществуващи и нови мерки, които ще подобрят състоянието на съществуващите
материални активи, а това ще подпомогне и за изпълнението на целта, а именно
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. Очакваните въздействия са положителни, дългосрочни и постоянни.
10.1.8. Отпадъци
Цел 1. Целта за постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна
среда до 2020 г. има пряко отношение към фактора отпадъци, което предполага тяхното
ограничаване и елиминиране от морската среда чрез прилагането на редица мерки като
закриване и рекултивация на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят
на нормативните изисквания, прилагане на добри практики по отношение на
обработката и изхвърлянето на отпадъци, контрол върху дейностите по управление и
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предаване на корабни отпадъци и отпадъчни води, контрол и предотвратяване на
замърсяването с твърди вещества, нефтопродукти и опасни вещества, контрол във
връзка с изземване и депониране на драгажни маси, отпадъци от дейността на
рибарските селища и др. Всички тези мерки и практики ще окажат положително пряко,
дълготрайно въздействие върху управлението, намаляването и елиминирането на
отпадъци в околната среда, което ще бъде с регионален обхват.
Цел 2. Отпадъците са един от основните фактори оказващи неблагоприятно и понякога
недопустимо влияние върху екосистемите и териториите им. Целта, отнасяща се до
защитата 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 е пряко свързана с
тяхното адекватно управление, намаляване и елиминиране от средата или редуцирането
им до допустими нива. Постигането на целта ще има пряко , дълготрайно и
положително въздействие при решаване на проблемите с отпадъците, което има
регионално положително въздействие, с пряк ефект върху постигане на целите по
дескриптор 10.
Цел 3. Постигането на целта за 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 е с пряко,
положително, дълготрайно въздействие при решаване на проблемите с управление на
отпадъците. Това ще има положителен ефект и в регионален план
10.1.9. Опасни химични вещества
Целите на Морската стратегия нямат отношение към опасните химични вещества,
поради което при реализацията им не се очаква въздействие върху предприятия,
класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.
10.1.10. Вредни физически фактори
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г. – тази цел няма пряка насоченост към физическите фактори на средата, но е
свързана с внедряването и прилагането на мерки, водещи до намаляване на емисиите на
шум, вибрации от технологии, прилагани в морската акватория, както и на
замърсяването с радионуклиди от различни замърсители на морето (води, отпадъци и
др.), което ще има положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие от
регионално и национално значение.
Цел 2 – Всички дейности за защита и съхраняване на морската околна среда,
предотвратяване на нейното влошаване или, когато е практически възможно,
възстановяване на морските екосистеми в територии отново нямат пряка насоченост
към физическите фактори на средата, но също се очаква да имат косвено положително,
постоянно, пряко, дългосрочно въздействие от регионално и национално значение.
Цел 3 – Няма пряко въздействие върху въздействието с вредни физически фактори, но
като косвен ефект е предотвратяването и намаляването на емисиите на шум, вибрации,
нейонизиращи лъчения от различни човешки дейности и технологии в околната среда с
цел поетапно намаляване на същественото въздействие или опасност за човешкото
здраве, съхраняване на биологичното разнообразие на морските екосистеми и
законосъобразното използване на морето и на технологиите в района Черно море,
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включващо и подобряване на качеството на околната среда и на живот на населението,
елемент на които са вредните физически фактори. Очаква се да има положително,
постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху КАВ от регионално и национално
значение.
10.1.11. Население, човешко здраве.
Цел 1 - Поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до 2020 г. – тази
цел има пряка връзка, както с възможността на хората в крайбрежните общини да
живеят и да се трудят в една благоприятна околна среда, да се подобри състоянието и
на водите за къпане, които се ползват от всички, посещаващи Черноморското
крайбрежие. Така че въздействието се очаква да бъде положително, постоянно, пряко,
дългосрочно върху населението и неговото здраве от регионално и национално
значение.
Цел 2 – Всички дейности за 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 се очаква да подобрят състоянието и на водите за къпане и имат
положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху хората от регионално
и национално значение.
Цел 3 –Предотвратяване и намаляване въвеждането и освобождаването на вещества от
антропогенен произход в околната среда с цел поетапно премахване на замърсяването
ще гарантира биологичното разнообразие на морските екосистеми и законосъобразното
използване на морето ще доведе до подобряване на качеството на средата на живот и на
водите за къпане. Въздействието от реализацията на тази цел се очаква да бъде
положително, постоянно, пряко, дългосрочно въздействие от регионално и национално
значение.
Изпълнението на Морската Стратегия чрез намаляване количествата непречистени
отпадъчни води, регламентирането на морските отпадъци, както и изпълнението на
Рамковата Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО определено ще имат
благоприятно въздействие върху водите за къпане и намаляване на здравния риск.

10.2. Въздействие на Морска стратегия на ниво Програма от мерки
Програмата от мерки съдържа два основни типа мерки:


Съществуващи мерки - такива, които се прилагат, ще се приложат в бъдеще или
са изпълнени, съгласно други стратегии, програми, планове, проекти и пр. Тези
мерки са одобрени или ще бъдат одобрени при разглеждането на съответния
документ, предвиждащ тяхното прилагане, поради което тяхната оценка не се
налага в настоящия доклад.



Нови мерки - мерки, идентифицирани в Програмата от мерки (ПоM), които са
необходими за поддържане или постигне на ДСМОС до 2020 г., когато
съществуващите мерки не са достатъчни.

По-долу е направен анализ на очакваните въздействия на „новите мерки“ по отношение
на отделните компоненти и фактори на околната среда, като в ДЕО оценката е
направена в табличен вид. Определяне значимостта на въздействието се извършва по
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скалата на евентуалните въздействия (матрица на въздействията), показана в т. 1.3.
Направена е и оценка на въздействия на съществуващите мерки.
10.2.1 Въздух, климат и изменение на климата
Очаквани въздействия от реализиране на новите мерки:
Мярка 1, отнасяща се до управлението и намаляване на замърсители от дифузни
източници, включително и атмосферни отлагания, свързани с намаляване на емисиите
на атмосферни замърсители, които в последствие се депозират (отлагат) върху земната
и морската повърхности ще има положително пряко, дългосрочно въздействие върху
КАВ. Намаляването на емисиите на парникови газове има положително въздействие
върху климата.
Мерки: 2, от 6 до 16, 19, 20, 22 и 23 няма да окажат никакво въздействие върху
качеството на атмосферния въздух (КАВ) и климата.
Прилагането на мерки 3, 4, 5, 17, 18 и 21 ще клони към никакво или незначително
положително въздействие. Това са мерки, свързани с намаляването на морските
отпадъци, както и с внедряване на законодателни мерки за такова намаление. Тези
мерки може да имат косвено положително въздействие в резултат от намаляване на
морските отпадъци, предизвикващи неприятни миризми. Въздействието е положително
по отношение на неприятните миризми и въздуха, дълготрайно и локално.
Оценката на съществуващите мерки, е както следва:
Положително въздействие върху качеството на атмосферния въздух има мярка 27/30,
предвиждаща контрол на замърсяването на въздуха с отпадъчни газове от работата на
корабните мотори.
Положително въздействие върху климатичните процеси има мярка 28/31, предвиждаща
контрол на парниковите газове от работата на корабните мотори.
Повишаването на екологичните познания и определяне на устойчивите граници на
човешката дейност (мярка 46/49) могат да имат положително въздействие върху
атмосферата и климата, ако се увеличи обемът на знанията по отношение на опазването
на тези компоненти.
Мерки, които клонят към положително въздействие, са мерки, свързани с изготвяне на
планове за управление на защитени територии, тъй като тези планове задължително
съдържат и раздели отнасящи се за въздуха и климата (мярка 21/24). Подобно е и
въздействието на мерките, отнасящи се към контрола на битовите отпадъци от корабите
и отпадъци от риболовните мрежи, които могат да предизвикат неприятни миризми –
мерки 19/22 и 44/47.
Всички мерки, свързани с някакъв вид строителна дейност като строителство на
канализационна мрежа, пречиствателни станции и ще причинят замърсяване на въздуха
по време на строителството в резултат от емисиите на отпадъчни газове от
строителната и транспортна дейност, както и запрашаване на въздуха в резултат на
строителните дейности. По тази причина тези мерки имат краткотрайно отрицателно
въздействие в рамките на строителната площадка, временно без отрицателен
кумулативен ефект с други дейности. По време на експлоатацията на тези обекти няма
да има въздействие върху КАВ. Това се отнася за мерки от 6/9 до 10/13, 47/50 и 48/51.
При мерки, свързани със закриване на сметища и депа за отпадъци, в процеса на самото
закриване в резултат на отпадъчните газове от използваната техника, е възможна поява
на емисиите на прах. По тази причина тези мерки могат да имат краткотрайно
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отрицателно въздействие в рамките на работната площадка, временно без отрицателен
кумулативен ефект с други дейности. В резултат от закриването на тези обекти се
очаква подобряване на качеството на КАВ, така че като цяло тези мерки имат
положителен ефект. Това се отнася до мерки 18/21, 50/53 и 54/57.
10.2.2 Води
10.2.2.1 Повърхностни води
Очаквани въздействия от реализиране на новите мерки:
Пряко положително въздействие се очаква по мярка 1 Управление и намаляване на
замърсяването от дифузни източници, включително атмосферните отлагания на
замърсители. Въздействието от тази мярка ще е положително, постоянно , с регионален
и национален обхват. Въздействието е и кумулативно, тъй като дифузните източници
на замърсяване на водите са и в прерогатива на Проект ПУРБ 2016-2021.
Мерки 3, 4, 5, 6, 18 и 20 нямат пряко въздействие, но тъй като дългосрочният резултат
от тези мерки ще доведе до подобряване на качеството на морските води, то тяхното
въздействие се определя към клонящо към положително.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки:
Положително въздействие се очаква от мерки: 6/9 (Изграждане на канализационни
мрежи на агломерации с над 2 000 ЕЖ, между 2000 и 10 000 ЕЖ и над 100 000 ЕЖ),
7/10 (Изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи ПСОВ на
агломерации, промишлени обекти и помпени станции свързани с ПСОВ), 8/11
(Изграждане на колектори за битови отпадъчни води, целящо преустановяване
изхвърлянето им в области, свързани с настоящо и бъдещо водоизползване), 9/12
(Изграждане на дълбоководно заустване за изхвърляне на пречистени води от ПСОВ),
10/13 (Укрепване на бреговете на Черно море за защита от свлачищни процеси), 12/15
(Пречиствателни станции за питейна вода), 14/17 (Контрол върху дейностите по
трансфер и транспортиране на отпадъчни нефтопродукти), 18/21 (Закриване и
рекултивация на депа за битови отпадъци), 19/22 (Контрол върху дейностите по
събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително
отпадъчни води), 20/23 (Прилагане на добри практики по отношение на обработката и
изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от корабите), 24/27 (Контрол за
предотвратяване на замърсяването с опасни вещества (различни от нефт/
нефтопродукти) от кораби), 25/28 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
отпадъчни води от кораби), 32/35 Контрол и мониторинг на крайбрежните води в
зоните за къпане, 47/50 (Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ, в
т.ч. изграждане на дълбоководно заустване), Мярка 48/51 (Изграждане, реконструкция
или модернизация на канализационна мрежа), 52/55 (Разработване на методи за анализ
на приоритетни вещества в седименти), 53/56 (Осигуряване на подходящо пречистване
на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж), 54/57 (Премахване на
нерегламентирани сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите),
мярка 64/67 Преразглеждане на издадените разрешителни с цел постигане на целите на
водното тяло, 65/68 Преразглеждане на програмата за собствен мониторинг на титуляри
на разрешителни при констатирано влошаване на състоянието на водното тяло или при
повишаване на концентрациите на замърсителите Мярка 60/63 (Осъществяване на
контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни
отпадъци, включително отпадъчни води, 56/59 Контрол, мониторинг и оценка на
качеството на водите за къпане, 58/61 Разработване и прилагане на инструкция и мерки
за недопускане замърсяване на акваторията при товаро - разтоварни дейности, 65/68
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Преразглеждане на програмата за собствен мониторинг на титуляри на разрешителни
при констатирано влошаване на състоянието на водното тяло или при повишаване на
концентрациите на замърсителите - При реализацията на тези мерки се очаква
въздействието да е положително, пряко, постоянно, дългосрочно с регионален и
национален обхват.
Косвени мерки: Мярка 2/5 Контрол на несъответствията с условията, посочени в
Разрешителните за ползване на водни обекти; Мярка 10/13 Укрепване на бреговете на
Черно море за защита от свлачищни процеси; Мярка 21/24 Изготвяне на планове за
управление, включващи и мониторинг за биологичното разнообразие…, Мярка 51/54
Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества във води; 52/55
Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества в седименти и биота);
Мярка 55/58 Изпълнение на собствен мониторинг за качеството на водите в
акваторията; Мярка 59/62 Осъществяване на контрол по отношение на управлението на
отпадъците в районите на рибарските селища - при реализацията на тези мерки се
очаква въздействието да е положително, непряко, постоянно, дългосрочно с регионален
и национален обхват.
10.2.2.2 Подземни води
Оценка на въздействието на новите мерки
Очакваните въздействия върху подземните води са: положителни - по мярка 1. Тези
въздействия се очаква да бъдат положителни с „ниска“ до „средна“ значимост, като се
очакват видими и трайни положителни промени в съществуващото химично състояние
на подземните води, постоянни, преки и косвени, едновременни, вторични,
кумулативни. Те са насочени към подобряване на химичното състояние на подземните
води чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на замърсяването им. Очертава
се дългосрочна продължителност на въздействията с регионален обхват, защото
реализацията на Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата на 14-те
крайбрежни общини.
Очакваните въздействия по мярка 4 (Подобряване на управлението на отпадъците,
генерирани от кораби) клонят към резултат от положителни въздействия след
реализацията им.Очаква се положително въздействие с „незначителна“ до „ниска“
значимост. Тези въздействия се очаква да бъдат постоянни, косвени, едновременни,
вторични, кумулативни.
Не се очаква въздействие върху подземните води по мерки: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 и 23.
Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на въздействието е
невъзможна, тъй като липсва достатъчно информация за определяне на въздействието
на мерки: 3, 5, 14 и 21.
От дейностите по Морската стратегия принципно може да произтича кумулативно
въздействие върху подземните води спрямо тези по ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 20162021 г. и др. при едновременната им реализация в припокриващи се територии. Не е
възможно обаче конкретизиране на кумулативните въздействия на съпоставимо ниво с
това в другите програми, тъй като Морската стратегия е на ниво мерки без
териториална диференциация на дейностите.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очакват се положителни въздействия върху подземните води при изпълнение на
следните мерки: 6/9 (Изграждане на канализационни мрежи на агломерации с над 2 000
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ЕЖ, между 2000 и 10 000 ЕЖ и над 100 000 ЕЖ),7/10 (Изграждане на нови,
реконструкция и модернизация на съществуващи ПСОВ на агломерации, промишлени
обекти и помпени станции свързани с ПСОВ), 8/11 (Изграждане на колектори за битови
отпадъчни води, целящо преустановяване изхвърлянето им в области, свързани с
настоящо и бъдещо водоползване), 14/17 (Контрол върху дейностите по управление и
предаване на отпадъчни нефтопродукти от експлоатацията на кораби - формулировката
е на МТИТС), 18/21 (Закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци), 19/22
(Контрол върху дейностите по управление и предаване на корабни отпадъци (garbage) и
отпадъчни води - формулировката е на МТИТС), 20/23 (Прилагане на добри практики
по отношение на обработката и изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от
корабите), 23/26 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с нефт и
нефтопродукти от кораби - мярката да отпадне по предложение на МТИТС, тъй като се
дублира с мярка 14/17), 24/27 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с опасни
вещества (различни от нефт/ нефтопродукти) от кораби), 25/28 (Контрол за
предотвратяване на замърсяването с отпадъчни води от кораби - мярката да отпадне по
предложение на МТИТС, тъй като се дублира с мярка 19/22), 26/29 (Контрол за
предотвратяване на замърсяването с (твърди) отпадъци от кораби - мярката да отпадне
по предложение на МТИТС, тъй като се дублира с мярка 19/22), 47/50 (Изграждане,
реконструкция или модернизация на ГПСОВ, в т.ч. изграждане на дълбоководно
заустване), 48/51 (Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна
мрежа), 50/53 (Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят
на нормативните изисквания), 53/56 (Осигуряване на подходящо пречистване на
отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж), 54/57 (Премахване на
нерегламентирани сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите),
59/62 (Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в
районите на рибарските селища), 60/63 (Осъществяване на контрол на дейности по
събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително
отпадъчни води), 61/64 (Осъществяване на контрол на замърсяването от кораби
превозващи вредни вещества в опакован вид), 62/65 (Осъществяване на контрол на
замърсяването от кораби превозващи течни вещества в наливно състояние), 63/66
(Осъществяване на контрол по замърсяване с петролни продукти), 65/68
(Преразглеждане на програмата за собствен мониторинг на титуляри на разрешителни
при констатирано влошаване на състоянието на водното тяло или при повишаване на
концентрациите на замърсителите). Тези въздействия се очаква да бъдат положителни,
постоянни, преки, едновременни, вторични и кумулативни, осъществявани
едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021 г, ПУРН и др. Те са насочени към
подобряване на химичното състояние на подземните води чрез прекратяване,
ограничаване и контролиране на замърсяването им. Очертава се дългосрочна
продължителност на въздействията с регионален обхват, защото реализацията на
Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата 14-те крайбрежни общини.
Потенциално е възможно трансгранично въздействие с локален обхват покрай
границата с Румъния само в подземно водно тяло с код BG2G000J3K1040.
Клони към резултат от косвени положителни въздействия по мерки:2/5 (Контрол на
несъответствията с условията, посочени в Разрешителните за ползване на водни
обекти), 10/13 (Укрепване на бреговете на Черно море за защита от свлачищни
процеси), 17/20 (Определяне акваториите на пристанищата и мониторинг на качеството
на водите), 22/25 (Морски отпадъци), 27/30 (Контрол за предотвратяване замърсяването
на въздуха от кораби (съдържание на сяра в корабните горива)), 28/31 (Контрол за
предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби (парникови газове и разрушаващи
озоновия слой вещества)), 29/32 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
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органокалаени съединения от корабни противообрастващи системи), 32/35 (Контрол и
мониторинг на крайбрежните води в зоните за къпане), 44/47 (Събиране на отпадъци
(изгубени и изоставени рибарски мрежи или части от тях) в морската околна среда от
рибарите), 55/58 (Изпълнение на собствен мониторинг за качеството на водите в
акваторията), 58/61 (Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане
замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности), 64/67 (Преразглеждане
на издадените разрешителни с цел постигане на целите на водното тяло). Тези
въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни, косвени, едновременни,
вторични и кумулативни, осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021
г, ПУРН и др. Те са насочени към подобряване на химичното състояние на подземните
води чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на замърсяването им. Очертава
се дългосрочна продължителност на въздействията с регионален обхват, защото
реализацията на Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата на 14-те
крайбрежни общини.
10.2.2.3 Морски води
Оценка на въздействието на новите мерки
Положителни със „средна“ или „висока“ значимост (+) - по мярка №№ 1, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 и 21. Повечето от тези мерки са пряко насочени към
подобряване на състоянието на морските води чрез прекратяване, ограничаване и
контролиране на емисиите на замърсители, включително и от атмосферните отлагания.
Тези въздействия се очаква да бъдат преки, постоянни, едновременни и кумулативни по
отношение на ДСМОС, като се очакват видими и трайни положителни промени в
съществуващото химично състояние най-вече на водите в крайбрежната и шелфовата
зони. Те са с дългосрочен ефект на въздействията в регионален (крайбрежните общини)
и национален (териториалните води) обхват.
Положително въздействие с „ниска“ значимост (0/+) - по мярка № 2 (Въвеждане на Екоетикетиране (базирано на съществуващи релевантни еко - етикети), мярка № 5
Координирано организиране / подкрепа на провеждането на годишни кампании за
повишаване на осведомеността на бизнес сектора, мярка № 6 „Образователни кампании
на местните инициативни рибарски групи“, мярка № 16 „Разработване и прилагане на
общ план за действие за ранно откриване, и смекчаване, и оценка на въздействието на
неместни видове“. Очакваният ефект е с ниска значимост индиректен, дългосрочен, с
положително влияние върху морската среда в средно и дългосрочен аспект.
Неутрално или няма въздействие при: мярка № 13 - опазване на мигриращи морски
птици, и мярка № 19 Развитие на нетрадиционни за България и/или иновативни
биотехники, тъй като няма да има въздействие или като цяло се очаква нулево
резултантно въздействие, тъй като положителните и отрицателните въздействия ще се
компенсират.
Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на въздействието е
невъзможна. На този етап липсват достатъчно данни за оценка на резултата от мерките,
свързани с ограничаване на подводния шум № 22 и 23.
Кумулативно въздействие от дейностите по Морската стратегия върху крайбрежните и
шелфови морски води може да произтича и от тези предвидени по ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРН 2016-2021 г. при едновременната им реализиране в припокриващи се територии.
Води за къпане
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Някои от новите мерки в МС, като по мярка № 1, 3, 4, 14, 15, 17, 18, 20 и 21 са пряко
насочени към подобряване на състоянието на морските води чрез прекратяване,
ограничаване и контролиране на емисиите на замърсители, включително и от
атмосферните отлагания. Тези въздействия се очаква да бъдат преки, постоянни,
едновременни и кумулативни по отношение на ДСМОС, като се очакват видими и
трайни положителни промени в съществуващото химично състояние най-вече на
водите в крайбрежната и шелфовата зони, включително и за водите за къпане.
Изпълнението на Стратегията, чрез намаляване количествата непречистени отпадъчни
води, регламентирането на морските отпадъци, както и изпълнението на Рамковата
Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО определено ще имат благоприятно
въздействие върху водите за къпане.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Преки положителни въздействия върху състоянието на морските води се очакват при
изпълнение на мерки: 6/9, 7/10, 8/11, 9/12, 10/13, 11/14, 13/16, 14/17, 15/18, 16/19, 17/20,
19/22, 20/23, 21/24, 25/28, 26/29, 29/32,, 30/33, 31/34, 32/35, 47/50, 48/51, 49/52, 53/56,
56/59, 57/60, 58/61, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66, 64/67, 65/68, 66/69. Тези въздействия се
очаква да бъдат положителни, постоянни, преки, едновременни, вторични и
кумулативни, осъществявани едновременно с останалите мерки от ПУРБ 2016-2021 г,
ПУРН и др. Те са насочени към подобряване на химичното състояние на морските води
чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на замърсяването им. Очертава се
дългосрочна продължителност на въздействията с регионален (крайморските общини) и
национален (териториалните води) обхват. Потенциално е възможно положително
трансгранично въздействие с локален обхват покрай границата с Румъния само във
водно тяло с код BG2BS000C001.
Косвени положителни въздействия върху състоянието на морските води при
изпълнение на дейностите по мерки: 2/5, 27/30, 28/31, 32/35, 44/47, 55/58. Тези
въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни, косвени, едновременни,
вторични и кумулативни, осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021
г, ПУРН и др. Включват намаляване на емисиите на замърсители във въздушната среда,
както и преразглеждане на законови мерки. Очаква се дългосрочна продължителност на
въздействията с регионален обхват (крайморските общини) и национален
(териториалните води). Може да се очаква минимално положително трансгранично
въздействие в граничните водни тела.
Води за къпане
Предвидени са редица мерки за директно намаляване количеството на заустваните
непречистени води и подобряване на химичното състояние на морските води и от там
на крайбрежните води за къпане чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на
замърсяването им, като: мярка 6/9 (Изграждане на нови, реконструкция и модернизация
на съществуващи ПСОВ на агломерации, промишлени обекти и помпени станции
свързани с ПСОВ), 7/10 (Изграждане на нови, реконструкция и модернизация на
съществуващи ПСОВ на агломерации, промишлени обекти и помпени станции
свързани с ПСОВ), 8/11 (Изграждане на колектори за битови отпадъчни води, целящо
преустановяване изхвърлянето им в области, свързани с настоящо и бъдещо
водоползване), 9/12 (Изграждане на дълбоководно заустване за изхвърляне на
пречистени води от ПСОВ) и др.
Предвидени са и редица други мерки в Съществуващите мерки, целящи намаляване
въздействието върху водите за къпане, като: 19/22 (Контрол върху дейностите по
събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително
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отпадъчни води), 20/23 (Прилагане на добри практики по отношение на обработката и
изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от корабите), 24/27 (Контрол за
предотвратяване на замърсяването с опасни вещества (различни от нефт/
нефтопродукти) от кораби), 25/28 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
отпадъчни води от кораби), 32/35 Контрол и мониторинг на крайбрежните води в
зоните за къпане, 47/50 (Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ, в
т.ч. изграждане на дълбоководно заустване), Мярка 48/51 (Изграждане, реконструкция
или модернизация на канализационна мрежа) и др.
10.2.3 Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
10.2.3.1 Земни недра
Оценка на въздействието на новите мерки върху земните недра:
По мярка 1 въздействията се очаква да бъдат положителни с ниска значимост.
По мярка 4 въздействията с положителен резултат след реализацията им. Те ще бъдат
положителни с незначителна значимост, както и постоянни, косвени, едновременни и
кумулативни.
По мерки 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 и 23 – не се очаква
въздействие върху екосистемата.
По мерки 3, 5, 14, 21 – може да има въздействие, но поради факта, че липсват
достатъчни данни, оценката е невъзможна.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очаква се положително въздействие при изпълнение на мерките, предвидени за
опазване на околната среда, включващи най-вече мерки: 8/11, 9/12, 10/13, 18/21, 50/53 и
54/57. Останалите мерки нямат отношение към земните недра.
10.2.3.2 Почви
Оценка на въздействието на новите мерки
Очаква се положително въздействие при прилагането на мярка 1 (Управление и
намаляване на замърсяването от дифузни източници, включително атмосферните
отлагания на замърсители).Тези въздействия се очаква да бъдат положителни с „ниска“
до „средна“ значимост, като се очакват видими и трайни положителни промени в
съществуващото състояние на почвите, постоянни, преки и косвени, едновременни,
вторични, кумулативни. Очаква се положително въздействие от намаляване на
замърсяването от дифузни източници, включително атмосферните отлагания на
замърсители.
При прилагането на останалите мерки не се очаква въздействие върху почвите.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
От съществуващите мерки, които са предвидени за изпълнение по други планове и
програми, положителни и отрицателни въздействия върху почвите се очакват от всички
мерки, включващи строителни дейности по изграждане на пречиствателни станции за
отпадъчни води, канализация и колектори, премахване на нерегламентирани сметища и
рекултивация на съществуващи такива.
Мерки с номера 6/9, 7/10, 8/11, 47/50, 48/51, 53/56 предвиждат изграждане на
канализация, пречиствателни станции и колектори за отпадъчни води. По време на
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строителството на съоръженията се очакват отрицателни, кратковременни (само по
време на строителството), необратими, локални въздействия върху почвите на
ограничени площи. Въздействията се изразяват в нарушаване и/или унищожаване на
повърхностния почвен слой, а степента им зависи от чувствителността на рецептора
(даденият почвен тип) към външни въздействия. По време на експлоатацията на тези
съоръжения се очакват слаби положителни въздействия върху почвите.
Закриването на нерегламентирани сметища и сметища, които не отговарят на
изискванията, което се предвижда с мерки 50/53 и 54/57 ще има положителен
дълготраен ефект върху почвите в районите на тези обекти. Рекултивирането на
закрити депа (мярка 18/21) също ще окаже положително въздействие.
10.2.3.3 Субстрат на морското дъно
Оценка на въздействието на новите мерки
Като цяло, изпълнението на мерките, заложени в Морската стратегия ще окаже
положително въздействие върху дънните субстрати.
Пряк и косвен положителен ефект се очаква от изпълнение на мерки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 14, 15, 17, 18 и 21.
Въздействия няма да окажат мерки 2, 10, 11, 13, 16, 22 и 23, а поради липса на
достатъчна информация по отношение на мярка 19 въздействието от нея не може да
бъде оценено.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
От съществуващите мерки, които се изпълняват по други програми и планове,
отношение към дънните субстрати изразяващо се в положителни и отрицателни
въздействия, имат следните мерки:
Пряко и косвено положително въздействие върху дънните субстрати ще окажат всички
мерки, които въвеждат забрани или контролират методите и съоръженията за
промишления риболов предизвикващи абразия на морското дъно (3/6; 5/8; 33/36; 34/37;
35/38)
Положително въздействие върху дънните субстрати ще окажат и всички мерки, които
въвеждат забрани или контролират изхвърлянето на отпадъци и попадането на
различни вещества и нефтопродукти в морската среда (14/17; 15/18; 19/22; 20/23; 22/25;
23/26; 29/32; 58/61; 60/63; 61/64; 62/65; 63/66)
Положително въздействие върху дънните субстрати посредством намаляване на
постъпващите в морската среда замърсители, ще окажат и всички мерки, които
предвиждат изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води
от населените места (6/9, 7/10, 8/11, 47/50, 48/51, 53/56).
Възможни отрицателни въздействия върху дънните субстрати изразяващи се в загуба на
медиолиторални и сублиторални местообитания поради покриването им от постоянни
антропогенни структури и съоръжения, може да се породят в следствие от реализиране
на мерки по укрепване на брегове и изхвърляне на драгажни маси (10/13; 11/14).
Възможни отрицателни въздействия може да се появят и вследствие от дълбоководното
заустване на отпадъчни води (9/12).
10.2.4 Ландшафт
Оценка на въздействието на новите мерки
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Не се очакват въздействия от 11 броя мерки (9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23).
Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като положителните и
отрицателните въздействия взаимно се компенсират. Не изискват смекчаващи мерки и
не са от значение при вземането на решения.
Очакват се незначителни или никакво въздействие по 4 броя мерки (1, 2, 5, 7)
Въздействия с „незначителна“ значимост или няма въздействия. Въздействия, които са
неразличими от естествените промени на средата и не са отличими от съществуващото
състояние.
По 7 броя мерки (3, 4, 6, 8,13, 14, 20) това ще са въздействия с „ниска“ значимост видими положителни промени в съществуващото състояние.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Мерките, чийто въздействие клони към резултат от позитивно въздействие или
въздействието е с „ниска“ значимост. Те имат видими положителни промени в
съществуващото състояние. Те са 13 броя. Това са мерките: 6/9 Изграждане на
канализационни мрежи на агломерации с над 2 000 ЕЖ, между 2000 и 10 000 ЕЖ и над
100 000 ЕЖ; 7/10 Изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи
ПСОВ на агломерации, промишлени обекти и помпени станции свързани с ПСОВ; 8/11
Изграждане на колектори за битови отпадъчни води, целящо преустановяване
изхвърлянето им в области, свързани с настоящо и бъдещо водоизползване; 9/12
Изграждане на дълбоководно заустване за изхвърляне на пречистени води от ПСОВ;
10/13 Укрепване на бреговете на Черно море за защита от свлачищни процеси; 13/16
Осигуряване на оборудване за отстраняване на замърсяването в пристанищните
акватории на местно ниво; 18/21 Закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци;
21/24 Изготвяне на планове за управление, включващи и мониторинг за биологичното
разнообразие за защитени зони(включващи в територията си част от Черно море),
определени по Директива за опазване на дивите птици; 47/50 Изграждане,
реконструкция или модернизация на ГПСОВ, в т.ч. изграждане на дълбоководно
заустване; 48/51 Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна
мрежа; 50/53 Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на
нормативните изисквания; 53/56 Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни
води от населени места с под 2000 е.ж. (изграждане на подходяща ПСОВ, включване
към по-голяма ПСОВ,изграждане на влажна зона и др.); 54/57 Премахване на
нерегламентирани смет ища, които са причина за влошаване на състоянието на водите.
Мерки от които се очаква незначително или никакво въздействие върху ландшафта са 4
броя. Те са следните мерки: 44/47 Събиране на отпадъци (изгубени и изоставени
рибарски мрежи или части от тях) в морската околна среда от рибарите. Това са
въздействия с „незначителна“ значимост или няма да имат въздействия, които са
неразличими от естествената среда и не са отличими от съществуващото състояние.
Мерки, които имат неутрално или нямат въздействие върху ландшафта при прилагане
на Морската стратегия са 52 броя.
10.2.5 Биологично разнообразие
10.2.5.1 Фитопланктон
Оценка на въздействието на новите мерки
Анализът е направен на базата на предвидените дейности по новите мерки. Очакваните
въздействия върху морските води са:
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Положителни със „средна“ към/или „висока“ значимост - по мерки № 1, 14, 15, 17, 18 и
20. Повечето от тези мерки са пряко насочени към прекратяване, ограничаване и
контролиране на емисиите на замърсители, включително и от атмосферните отлагания
в морската околна среда и подобряване на състоянието й по Дескриптор 5Еутрофикация и Дескриптор 8 - Замърсители в морската среда, които имат пряко
отношение към състоянието на фитопланктонните съобщества. Така, очаква се
въздействията да бъдат преки, постоянни, едновременни и кумулативни по отношение
на ДСМОС, като се очакват видими и трайни положителни промени в съществуващото
състояние на фитопланктонните съобщества най-вече в крайбрежната и шелфовата
зони. Те са с дългосрочен ефект на въздействията в регионален (крайбрежните общини)
и национален (териториалните води) обхват.
Положително въздействие с „ниска“ значимост-по мярка № 4 (Подобряване на
управлението на отпадъците, генерирани от кораби). Очаква се отложен във времето
дълготраен ефект чрез реализиране на цел: „установяване и оценяване на връзките
между максималните нива на замърсителите в морската околна среда и евентуалните
биологични ефекти върху морските организми“;
Положително въздействие с „незначителна“ значимост- по мерки № 8, 9, 10 и 12.
Мерките са свързани предимно с въвеждането на административни регулации и
провеждането на дългосрочни наблюдения за евентуални ефекти от конкретни дейност,
напр. ефект от тралирането с бийм трал;
Неутрално или няма въздействие- по мерки № 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13 и 19. Мерките са
свързани с предимно разработката на дългосрочни планове за действия в морската
околна среда, както и организирането на образователни кампании, управление на
рибните запаси и аквакултури (№ 19), и № 13- опазване на мигриращи морски птици;
Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на въздействието е
невъзможна - на този етап липсват достатъчно данни за оценка на резултата от мерките
свързани с подобряване на законодателни рамки (№ 21), общи планове за действие (№
16), както и ограничаване на подводния шум (№ 22 и 23).
Кумулативно въздействие от дейностите по Морската стратегия върху крайбрежните и
шелфови морски води може да произтича и от тези, предвидени по ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРН 2016-2021 г., при едновременната им реализиране в припокриващи се територии.
Оценка на въздействието на съществуващите (реализирани и планирани)мерки
Преки положителни дълготрайни въздействия върху състоянието на фитопланктонните
съобщества при изпълнение на мерки: 6/9, 7/10, 8/11, 9/12,11/14, 13/16, 14/17, 15/18,
16/19, 17/20, 19/22, 20/23, 21/24, 22/25, 23/26, 24/27, 25/28,29/32, 31/34, 32/35, 45/48,
46/49, 47/50, 48/51, 49/52, 53/56, 55/58, 56/59,58/61, 59/62, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66,
64/67, 65/68, 66/69. Тези въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни,
преки, едновременни, вторични и кумулативни, осъществявани едновременно с
мерките по ПУРБ 2016-2021 г, ПУРН и др. Те са насочени основно към подобряване на
състояние на морските води и биотата чрез прекратяване, ограничаване и контролиране
на въздействията причинени от емисиите на замърсители в морската околна среда.
Очертава се дългосрочна продължителност на въздействията с регионален
(крайморските общини) и национален (териториалните води) обхват. Потенциално е
възможно положително трансгранично въздействие с локален обхват покрай границата
с Румъния само във водно тяло с код BG2BS000C001.
Косвени положителни въздействия върху състоянието на фитопланктонните
съобщества при изпълнение на дейностите по мерки:2/5, 27/30, 28/31, 32/35, 44/47. Тези
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въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни, косвени, едновременни,
вторични и кумулативни, осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021
г, ПУРН и др. Включват намаляване на емисиите на замърсители във въздушната среда
(с косвено въздействие върху морските води, респ. биота), както и преразглеждане на
законови мерки. Очаква се дългосрочна продължителност на въздействията с
регионален обхват (крайморските общини) и национален (териториалните води). Може
да се очаква минимално положително трансгранично въздействие в граничните водни
тела.
Не се очакват въздействия върху състояние на фитопланктона при изпълнение на
дейности по мерки: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/6, 4/7, 5/8, 12/15, 33/36, 34/37, 35/38, 36/39,
37/40,38/41, 39/42, 40/43, 41/44, 42/45, 43/46, 51/54, 52/55.
10.2.5.2 Зоопланктон
Оценка на въздействието на новите мерки
Очакваните въздействия върху зоопланктона са:
Положителни със „средна“ към/или „висока“ значимост - по мярка № 1, 14, 15, 17, 18 и
20. Повечето от тези мерки са пряко насочени към подобряване на състоянието на
морските води и от там върху зоопланктона чрез прекратяване, ограничаване и
контролиране на емисиите на замърсители, включително и от атмосферните отлагания.
Тези въздействия се очаква да бъдат преки, постоянни, едновременни и кумулативни по
отношение на ДСМОС, като се очакват видими и трайни положителни промени в
съществуващото състояние на зоопланктонното съобщество, най-вече във водите на
крайбрежната и шелфовата зони. Те са с дългосрочен ефект на въздействията в
регионален (крайбрежните общини) и национален (териториалните води) обхват. Не се
очаква отрицателно трансгранично въздействие;
Положително въздействие с „ниска“ значимост-по мярка № 4 и 10. Очакваният ефект е
индиректен и ще се постигне чрез реализиране на цел: „установяване и оценяване на
връзките между максималните нива на замърсителите в морската околна среда и
евентуалните биологични ефекти върху морските организми“;
Положително въздействие с „незначителна“ значимост- по мерки 8, 9 и 12. Свързани са
предимно с въвеждане на административни мерки и дългосрочни наблюдения за
ефекти;
Неутрално или няма въздействие- по мерки № 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13 и 19, които са свързани
с управлението на рибните запаси и аквакултури (№ 19), № 13- опазване на мигриращи
морски птици, въвеждане на маркетингови механизми за управление на качествата на
морските продукти, както и провеждането на образователни кампании;
Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на въздействието е
невъзможна. На този етап липсват достатъчно данни за оценка на резултата от мерките
свързани с въвеждането на законодателни промени (№ 16 и 21), както и ограничаване
на подводния шум (№ 22 и 23).
Кумулативно въздействие от дейностите по Морската стратегия върху крайбрежните и
шелфови морски води може да произтича и от тези предвидени по ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРН 2016-2021 г. при едновременната им реализиране в припокриващи се територии.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
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Преки положителни дълготрайни въздействия върху състоянието на зоопланктонните
съобщества при изпълнение на мерки: 4/7, 5/8, 6/9, 7/10, 8/11, 9/12,10/132, 11/14, 13/16,
14/17, 15/18, 16/19, 17/20, 19/22, 20/23, 21/24, 22/25, 23/26, 24/27, 25/28,29/32, 32/35,
33/36, 34/37, 36/39, 38/41, 39/42, 42/45, 45/48, 46/49, 47/50, 48/51, 49/52, 53/56, 54/57,
55/58, 58/61, 59/62, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66, 64/67, 65/68, 66/69. Тези въздействия се
очаква да бъдат положителни, постоянни, преки, едновременни, вторични и
кумулативни, осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021 г, ПУРН и
др. Те са насочени основно към подобряване на състояние на морските води и биотата
чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на въздействията причинени от
емисиите на замърсители в морската околна среда. Очертава се дългосрочна
продължителност на въздействията с регионален (крайморските общини) и национален
(териториалните води) обхват.
Косвени положителни въздействия върху състоянието на зоопланктонните съобщества
при изпълнение на дейностите по мерки:2/5, 27/30, 28/31, 44/47. Тези въздействия се
очаква да бъдат положителни, постоянни, косвени, едновременни, вторични и
кумулативни, осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021 г, ПУРН и
др. Включват намаляване на емисиите на замърсители във въздушната среда (с косвено
въздействие върху морските води, респ. биота), както и преразглеждане на законови
мерки. Очаква се дългосрочна продължителност на въздействията с регионален обхват
(крайморските общини) и национален (териториалните води). Може да се очаква
минимално положително трансгранично въздействие в граничните водни тела.
Не се очакват въздействия върху състояние на зоопланктона при изпълнение на
дейности по мерки: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/6, 12/15, 35/38, 37/40, 40/43, 41/44, 43/46, 51/54,
52/55.
10.2.5.3 Макрофитобентос
Оценка на въздействието на Нови мерки
Отрицателни въздействия се очакват само по мярка 20 ,която предвижда
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). При неподходящ подбор на на нови зони , тази мярка
потенциално би могла да доведе до пряко, дългосрочно и регионално негативно
въздействие върху екологичното състояние на биотичния компонент ‚макроводорасли‘.
При прилагането на мярката трябва да се вземат предвид Оценка за съвместимост на
стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море/Морска
стратегия/ на Република България с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Мярка 5 се очаква индиректно да допринесе за подобряване на състоянието на дънните
местообитания и в частност на макрофитобентоса чрез намаляване на натрупването на
отпадъци по морското дъно, съответно намаляване на процента на затрупаните
местообитания.
Преки положителни, постоянни и дългосрочни въздействия върху макрофитобентоса се
очакват от реализация на дейности по мерки 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
Положителните ефекти от прилагането на тези мерки се дължи на намаляването на
силата на антропогенния натиск върху морските екосистеми и създаване на
благоприятни условия за постигане на добро екологично състояние на
макрофитобентоса по критериите на целите на Дескриптор 1 по РДМС.
Не се очакват въздействия от мерки 2, 3, 10, 11, 13, 21, 22 и 23.
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Оценка на въздействията на Съществуващи мерки
Преки положителни, постоянни и дългосрочни въздействия върху макрофитобентоса се
очакват от реализация на дейности по мерки 2/5, 6/9, 9/12, 10/13, 11/14, 12/15, 15/18,
16/19, 17/20, 18/21, 24/27, 26/29,27/30, 28/31, 32/35, 33/36, 35/38, 38/41, 48/51, 49/52,
50/53, 51/54, 56/59, 57/60, 58/61, 59/62, 61/64, 63/66, 64/67, 65/68, 66/69, 69/72.
10.2.5.4 Макрозообентос
Оценка на въздействието на Нови мерки
Очакваните въздействия върху макрозообентосните съобщества са: положителни - по
мерки 1, 7, 15. Тези въздействия се очаква да бъдат постоянни, преки и
косвени,едновременни, предвид по-общия им и мащабен характер, дългосрочни по
продължителност, поради крайната им цел - Постигане и поддържане на "добро
състояние" на морската околна среда. Обхватът на очакваните въздействия е
регионален, що се отнася до въздействие върху дънните местообитания и асоциираните
им макрозообентосни съобщества в конкретни райони, и едновременно с това
национален и трансграничен, поради предвижданията за пряко опазване на
консервационно значими бентосни видове чрез защита и съхраняване на техните
местообитания в Черно море.
По мерки 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16 и 17 клони към резултат от положителни въздействия
след реализацията им. Тези въздействия се очаква да бъдат постоянни (за мерки 3, 4, 5,
14, 16 и 17) или временни (за мерки 6, 8, 9), преки и косвени. Продължителност на
въздействието: средносрочно (за мерки 3, 4, 5, 6, 8 и 9) и дългосрочно (за мерки 14, 16 и
17) с регионален (мерки 5, 6) национален (мерки 3, 4) и трансграничен (мерки 8, 9, 14,
16, 17) обхват на въздействието.
Не се очаква въздействие върху макрозообентосните организми по мерки: 2, 10, 11, 12,
13, 18, 22 и 23.
Мярка 20 е планирана с оглед изследване на възможността за намаляване на ефекта от
настоящите дейности по депониране на драгажни маси върху състоянието на морската
околна среда. При неподходящ подбор на нови зони потенциално очакваният ефект
клони към резултат от негативно въздействие но поради липсата на конкретни
параметри на мероприятия по тази мярка, не може да се определи на този етап степента
на въздействие.
Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на въздействието на
мерки 19 и 21 е невъзможна.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очакват се положителни въздействия върху макрозообентоса в черноморските води
при изпълнение на следните мерки: - 1/2 (Превантивни мерки срещу нашествието на
неместни видове в морските води), 9/12 (Изграждане на дълбоководно заустване за
изхвърляне на пречистени води от ПСОВ), 14/17 (Контрол върху дейностите по
трансфер и транспортиране на отпадъчни нефтопродукти), 19/22 (Контрол върху
дейностите по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци,
включително отпадъчни води), 20/23 (Прилагане на добри практики по отношение на
обработката и изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от корабите), 21/24
(Изготвяне на планове за управление, включващи и мониторинг за биологичното
разнообразие), 23/26 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с нефт и
нефтопродукти от кораби), 24/27 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
опасни вещества (различни от нефт/ нефтопродукти) от кораби), 25/28 (Контрол за
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предотвратяване на замърсяването с отпадъчни води от кораби), 26/29 (Контрол за
предотвратяване на замърсяването с (твърди) отпадъци от кораби), 30/33 (Контрол за
ограничаване постъпването и разпространението на патогенни и инвазивни чужди
морски видове, пренасяни с корабните баластни води), 31/34 (Сателитен мониторинг на
нефтените замърсявания от кораби и офшорни инсталации (чрез европейската система
CleanSeaNet)), 30/33 (Контрол за ограничаване постъпването и разпространението на
патогенни и инвазивни чужди морски видове, пренасяни с корабните баластни води),
38/41 (Определяне на минимално допустими размери на водните организми, под които
е забранено извършването на риболова им), 45/48 (Дейности, свързани с опазването на
морската среда и по-специално на биологичното разнообразие и на морските защитени
територии, като обектите по „Натура 2000“), 52/55 (Разработване на методи за анализ
на приоритетни вещества в седименти), 59/62 (Осъществяване на контрол по
отношение на управлението на отпадъците в районите на рибарските селища), 60/63
(Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и
битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води), 61/64 (Осъществяване на
контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид),
62/65 (Осъществяване на контрол на замърсяването от кораби превозващи течни
вещества в наливно състояние), 63/66 (Осъществяване на контрол по замърсяване с
петролни продукти). Тези въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни или
временни,преки и косвени, едновременни, с различна продължителност и обхват на
въздействието.
Клони към резултат от косвени положителни въздействия по мерки:2/5 (Контрол на
несъответствията с условията, посочени в Разрешителните за ползване на водни
обекти), 17/20 (Определяне акваториите на пристанищата и мониторинг на качеството
на водите), 21/24 (Изготвяне на планове за управление, включващи и мониторинг за
биологичното разнообразие), 22/25 (Морски отпадъци), 47/50 (Изграждане,
реконструкция или модернизация на ГПСОВ, в т.ч. изграждане на дълбоководно
заустване), 48/51 (Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна
мрежа), 50/53 (Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят
на нормативните изисквания), 53/56 (Осигуряване на подходящо пречистване на
отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж), 54/57 (Премахване на
нерегламентирани сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите),
27/30 (Контрол за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби (съдържание на
сяра в корабните горива)), 29/32 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
органокалаени съединения от корабни противообрастващи системи), 31/34 (Сателитен
мониторинг на нефтените замърсявания от кораби и офшорни инсталации (чрез
европейската система CleanSeaNet)), 46/49 (Изследвания за повишаване на знанията и
определяне на устойчивите граници на човешките дейности, оказващи влияние върху
морската среда), 51/54 (Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества във
води), 55/58 (Изпълнение на собствен мониторинг за качеството на водите в
акваторията), 58/61 (Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане
замърсяване на акваторията при товаро - разтоварни дейности), 64/67 (Преразглеждане
на издадените разрешителни с цел постигане на целите на водното тяло), 66/69
(Преразглеждане на програмата за собствен мониторинг на титуляри на разрешителни
при констатирано влошаване на състоянието на водното тяло или при повишаване на
концентрациите на замърсителите). Тези въздействия се очаква да бъдат положителни,
постоянни, преки или косвени, различни по продължителност и обхват.
Не се очаква въздействие върху макрозообентоса по мерки: 1/1 (Провеждане на
мониторинг с цел оценка на запасите), 1/3 (Оценка на промените в екосистемите,
социални и икономически последици, произтичащи от инвазията на неместни видове в
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засегнатите водни тела), 1/4 (Подобряване и внасяне на необходимите пояснения в
законодателството, свързано с кейовете за риболов с лодка), 6/9 (Изграждане на
канализационни мрежи на агломерации с над 2 000 ЕЖ, между 2000 и 10 000 ЕЖ и над
100 000 ЕЖ), 7/10 (Изграждане на нови, реконструкция и модернизация на
съществуващи ПСОВ на агломерации, промишлени обекти и помпени станции
свързани с ПСОВ), 8/11 (Изграждане на колектори за битови отпадъчни води, целящо
преустановяване изхвърлянето им в области, свързани с настоящо и бъдещо
водоизползване), 12/15 (Пречиствателни станции за питейна вода), 18/21 (Закриване и
рекултивация на депа за битови отпадъци), 28/31 (Контрол за предотвратяване
замърсяването на въздуха от кораби (парникови газове и разрушаващи озоновия слой
вещества)), 32/35 (Контрол и мониторинг на крайбрежните води в зоните за къпане),
33/36 (Целогодишно забранени зони…),34/37 (Забрана за улов на риби по време на
размножителния период…), 35/38 (Забранени уреди и средства…), 36/39 (Въвеждане на
временни забрани за риболов), 37/40 (Забранени уреди и средства за осъществяване на
стопански и любителски риболов), 39/42 (Повишаване селективността на риболовните
уреди…), 40/43 (Задължение за разтоварване на целия улов), 41/44 (Провеждане на
научни изследвания за оценка на запасите от стопански ценни видове риби в Черно
море), 42/45 (Мерки за адаптиране на риболовния капацитет на риболовните кораби
към съществуващите възможности за риболов), 43/46 (Осъществяване на съвместни
дейности по инспекции и контрол по спазване на правилата на Общата политика в
областта на рибарството в Черно море с румънските власти), 44/47 (Събиране на
отпадъци (изгубени и изоставени рибарски мрежи или части от тях) в морската околна
среда от рибарите), 49/52 (Временна или постоянна забрана за ползване на
определените зони за къпане), 56/59 (Контрол, мониторинг и оценка на качеството на
водите за къпане), 57/60 (Определяне акваторията на пристанището).
Очаква се въздействие клонящо към отрицателно по мярка 10/13 (Укрепване на
бреговете на Черно море за защита от свлачищни процеси), поради изграждане на
брегозащитни съоръжения в крайбрежната ивица и прякото засягане на супра- и
медиолиторалната зони. По характер въздействието ще е временно, пряко,
краткосрочно по продължителност, с локален обхват.
10.2.5.5 Риби
Оценка на въздействието на Нови мерки
Очакваните въздействия върху рибите са: положителни - по мерки 1, 6, 7 ,10, 11, 12 и
15, и клонят към резултат от положителни въздействия след реализацията им по мерки
3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 23.
Не се очаква въздействие върху рибите по мерки: 2, 13.
Относно мярка 19 може да се очаква потенциално отрицателно въздействие, при
неправилно прилагане, но поради недостатъчни данни за очакваната локализация
конкретната оценка на въздействието на този етап е невъзможна,. По тази мярка може
да има както положителни, така и отрицателни въздействия. Конкретна оценка на
потенциалните въздействия от тези мерки следва да бъде направена във всеки отделен
случай/проект след получаване на информация за неговите параметри.
От дейностите по Морската стратегия принципно може да произтича кумулативно
въздействие върху рибите спрямо тези по ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2016-2021 г. и др.
при едновременната им реализация в припокриващи се територии. Не е възможно обаче
конкретизиране на кумулативните въздействия на съпоставимо ниво с това в другите
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програми, тъй като Морската стратегия е на ниво мерки без териториална
диференциация на дейностите.
Стопански ценни видове
Очакваните въздействия върху стопански ценни видове са на практика идентични с
тези, отнасящи се за ихтиофауната като цяло, доколкото стопански ценните видове
риби заемат ключово място в структурата на черноморската ихтиофауна. Освен това,
трябва да се отбележи, че мерките, при реализацията на които се очакват преки
положителни въздействия, отбелязани по-горе, са насочени преди всичко към
управлението, опазването и устойчивото използване на запасите/популациите на
стопански ценни видове.
Чужди неместните/инвазивни видове
Очаква се определено положително въздействие от изпълнението на мярка 16, която е
насочена конкретно към управление на риска от навлизане на неместни/инвазивни
видове.
Очакваните въздействия по отношение на неместните/инвазивни видове риби клонят
към резултат от положителни въздействия след реализацията на дейности по мерки 10 и
14, изпълнението на които може да създаде предпоставки за предотвратяване на
интродуцирането на нови чужди/инвазивни видове и регулиране на числеността на вече
присъстващите такива.
По отношение на тази група риби очакваните въздействия клонят към резултат от
отрицателни въздействия след реализацията им по мярка 19, тъй като има опасност от
въвеждане на неместни, в т.ч. инвазивни видове, които могат неволно да бъдат
освободени в природата.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очакват се преки положителни въздействия върху състоянието на рибните съобщества
и популации при изпълнение на мерките, насочени към оценка и устойчиво ползване на
запасите, контрол върху риболова, определяне на целогодишно забранени зони,
забранени периоди и забранени средства за риболов. Такива са мерки: 1/1, 3/6, 4/7, 5/8,
33/36, 34/37, 35/38, 36/39, 37/40, 38/41, 39/42, 40/43, 41/44, 42/45, 44/47. Очакваните
въздействия са положителни, постоянни, преки, едновременни и кумулативни. Макар
че мерките са с локален обхват, може да се очаква потенциално положително
трансгранично въздействие, свързано с общото подобряване на състоянието и
поддържане на устойчивото използване на запасите на стопански ценни видове риби,
представляващи интерес за всички черноморски страни.Очакванията клонят към
резултат от косвени положителни въздействия върху състоянието на рибните
съобщества и популации при изпълнение на мерките, насочени основно към контрол и
подобряване на общото състояние на морската среда и биотата чрез прекратяване,
ограничаване и контролиране на въздействията причинени от емисиите на замърсители
в морската околна среда – такива са повечето от съществуващите мерки: 1/2, 1/3, 1/4,
2/5, 7/10, 8/11, 9/12, 13/16, 14/17, 15/18, 17/20, 18/21, 19/22, 20/23, 21/24, 23/26, 24/27,
25/28, 26/29, 29/32, 30/33, 31/34, 32/35, 43/46, 45/48, 46/49, 47/50, 51/54, 52/55, 53/56,
54/57, 55/58, 56/59, 58/61, 59/62, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66, 64/67, 65/68, 66/69. Тези
въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни, непреки, едновременни,
вторични и кумулативни, осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021
г, ПУРН и др. Те са насочени основно към подобряване на състояние на морските води
и биотата чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на въздействията причинени
от емисиите на замърсители в морската околна среда. Очертава се дългосрочна
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продължителност на въздействията с регионален (крайморските общини) и национален
(териториалните води) обхват. Може да се очаква потенциално положително
трансгранично въздействие, свързано с общата подобряване на състоянието на
черноморската екосистема.
Не се очакват въздействия върху рибните популации и съобщества при изпълнение на
дейности по мерки, които не са пряко свързани с морските води: 6/9, 10/13, 12/15, 27/30,
28/31, 48/51, 49/52, 50/53, 57/60.
Очакванията клонят към резултат от косвени отрицателни въздействия върху
състоянието на рибните съобщества и популации при изпълнение на мерките, свързани
с депониране на драгажни маси: 11/14, 16/19. Очакваните въздействия са локални,
некумулативни, временни и обратими след прекратяване на дейностите.
Чужди неместни/инвазивни видове
Повечето от съществуващите мерки нямат отношение към неместните/инвазивни
видове риби. Очаква се определено положително въздействие от изпълнението на
мярка 1/2, която е насочена конкретно към управление на риска от навлизане на
неместни/инвазивни видове. Очакваните въздействия по отношение на
неместните/инвазивни видове риби клонят към резултат от положителни въздействия
след реализацията на дейности по мярка 21/24, изпълнението на които може да създаде
предпоставки за предотвратяване на интродуцирането на нови чужди/инвазивни видове
и регулиране на числеността на вече присъстващите такива.
10.2.5.6 Бозайници
Оценка на въздействието на Нови мерки
По отношение на морските бозайници положителни въздействия със „средна“ или
„висока“ значимост се очакват по мерки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17,
(трансгранични), 18, 21, 22, 23 (национални). Постигането и поддържане на "добро
състояние" на морската околна среда (мерки 1, 3, 4, 5, 17, 18, 21), създаване на
защитени зони (мерки 14, 15), подобряване на трофичната база на китоподобните
(мерки 7, 10, 11, 12), намаляване на инцидентните улови от морски бозайници в
рибарските мрежи (мерки 6,11), както и намаляването на шумовото замърсяване в
морската среда (мерки 22, 23) се очаква да имат положително, пряко, косвено,
дългосрочно влияние върху популациите от тези видове в регионален и национален
обхват. Не се очаква мерките да окажат негативни трансгранични ефекти.
Очакваните въздействия с „ниска“ значимост (видими положителни промени в
съществуващото състояние) върху популациите от китоподобни може да се очакват по
мерки 8, 9 (намаляване деструктивното въздействие на бийм траловете върху морското
дъно и запазване местообитанията на демерсалните видове риби - основен трофичен
ресурс за китоподобните) и 16 (предотвратяването на потенциалното вредно влияние,
на неместните видове върху структурата и функционирането на екосистемата). Ефектът
от тези мерки се предполага, че ще е непряк, дългосрочен, с положителна тенденция , с
регионален (мерки 8 и 9) и национален (мярка 16) обхват. Не се очакват негативни
трансгранични последствия.
По мерки 2 и 13 не се очаква въздействие. Тези трансгранични мерки нямат отношение
към популациите на китоподобните.
По мярка 19 влиянието може да бъде положително (като резултат от намаления
риболовен натиск върху стопански ценни видове риби да се повиши трофичната база
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на китоподобните), но поради липса на данни относно параметрите по съответната
мярка (19) оценка не може да се направи.
Мярка 20 е планирана с оглед изследване на възможността за намаляване на ефекта от
настоящите дейности по депониране на драгажни маси върху състоянието на морската
околна среда и опазване на дънните местообитания (в т.ч. и на демерсалните риби). При
правилно изпълнение на тази мярка би могло да се очаква положително, непряко, с
регионален обхват въздействие върху популациите от китоподобни (чрез подобряване
на трофичната им база). Въпреки това, оценка на тази мярка не може да се направи,
поради липсата на проучвания относно пригодността на определените райони за
депониране,въздействието върху елементите на морската среда, както и липсата на
данни за характера на драгажните маси.
От дейностите по Морската стратегия може да произтича кумулативно въздействие
върху делфините спрямо тези по ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2016-2021 г. и др. при
едновременната им реализация в припокриващи се територии. Не е възможно обаче
конкретизиране на кумулативните въздействия на съпоставимо ниво с това в другите
програми, тъй като Морската стратегия е на ниво мерки без териториална
диференциация на дейностите.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очакват се положителни въздействия върху състоянието на морските бозайници при
изпълнение на следните мерки:1/1 (Провеждане на мониторинг с цел оценка на
запасите), 1/2 (Превантивни мерки срещу нашествието на неместни видове в морските
води),1/3 (Оценка на промените в екосистемите, социални и икономически последици,
произтичащи от инвазията на неместни видове в засегнатите водни тела), 2/5 (Контрол
на несъответствията с условията, посочени в Разрешителните за ползване на водни
обекти),3/6 (Контрол на бракониерството, включително:Улов, продажба и транспорт на
забранени и защитени видове риби и приулов), 4/7 (Определяне на квоти и определяне
на общ допустим улов (total allowable catch TAC) на ценни видове риби), 5/8 (Забрана
за: - Улов по време на размножителния период на рибите и другите хидробионти....), 6/9
(Изграждане на канализационни мрежи на агломерации с над 2 000 ЕЖ, между 2000 и
10 000 ЕЖ и над 100 000 ЕЖ), 7/10 (Изграждане на нови, реконструкция и
модернизация на съществуващи ПСОВ на агломерации, промишлени обекти и помпени
станции свързани с ПСОВ), 9/12 (Изграждане на дълбоководно заустване за изхвърляне
на пречистени води от ПСОВ), 13/16 (Осигуряване на оборудване за отстраняване на
замърсяването в пристанищните акватории на местно ниво), 14/17 (Контрол върху
дейностите по трансфер и транспортиране на отпадъчни нефтопродукти), 15/18
(Контрол на замърсяването от кораби, превозващи нефт и / или нефтени води,вредни
течни вещества в наливно състояние, опаковани вредни вещества), 17/20 (Определяне
акваториите на пристанищата и мониторинг на качеството на водите), 19/22 (Контрол
върху дейностите по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни
отпадъци, включително отпадъчни води), 20/23 (Прилагане на добри практики по
отношение на обработката и изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от
корабите), 21/24 (Изготвяне на планове за управление, включващи и мониторинг за
биологичното разнообразие...), 22/25 (Морски отпадъци), 23/26 (Контрол за
предотвратяване на замърсяването с нефт и нефтопродукти от кораби), 24/27 (Контрол
за предотвратяване на замърсяването с опасни вещества (различни от нефт/
нефтопродукти) от кораби), 25/28 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
отпадъчни води от кораби), 26/29 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
(твърди) отпадъци от кораби), 29/32 (Контрол за предотвратяване на замърсяването с
органокалаени съединения от корабни противообрастващи системи), 30/33 (Контрол за
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ограничаване постъпването и разпространението на патогенни и инвазивни чужди
морски видове, пренасяни с корабните баластни води), 31/34 (Сателитен мониторинг на
нефтените замърсявания от кораби и офшорни инсталации), 33/36 (Целогодишно
забранени зони…), 34/37 (Забрана за улов на риби по време на размножителния
период…), 35/38 (Забранени уреди и средства (чл. 35 от ЗРА)…), 36/39 (Въвеждане на
временни забрани за риболов), 37/40 (Забранени уреди и средства за осъществяване на
стопански и любителски риболов), 41/44 (Провеждане на научни изследвания за оценка
на запасите от стопански ценни видове риба в Черно море, в изпълнение на
Националната програма за събиране, управление и…), 42/45 (Мерки за адаптиране на
риболовния капацитет на риболовните кораби..), 43/46 (Осъществяване на съвместни
дейности по инспекции и контрол по спазване на правилата на Общата политика в
областта на рибарството в Черно море с румънските власти), 44/47 (Събиране на
отпадъци (изгубени и изоставени рибарски мрежи или части от тях) в морската околна
среда от рибарите), 45/48 (Дейности, свързани с опазването на морската среда и поспециално на биологичното разнообразие и на морските защитени територии, като
обектите по „Натура 2000),46/49(Изследвания за повишаване на знанията и определяне
на устойчивите граници на човешките дейности, оказващи..), 47/50 (Изграждане,
реконструкция или модернизация на ГПСОВ, в т.ч. изграждане на дълбоководно
заустване), 48/51 (Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна
мрежа), 51/54 (Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества…), 52/55
(Разработване
на
методи
за
анализ
на
приоритетни
вещества
в
седимент),53/56(Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни води от
населени места с под 2000 е.ж. (изграждане на подходяща ПСОВ),54/57(Премахване на
нерегламентирани сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите),
55/58 (Изпълнение на собствен мониторинг за качеството на водите в акваторията),
58/61 (Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на
акваторията при товаро - разтоварни дейности), 59/62 (Осъществяване на контрол по
отношение на управлението на отпадъците в районите на рибарските селища), 60/63
(Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и
битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води), 61/64 (Осъществяване на
контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид),
62/65 (Осъществяване на контрол на замърсяването от кораби превозващи течни
вещества в наливно състояние), 63/66 (Осъществяване на контрол по замърсяване с
петролни продукти), 64/67 (Преразглеждане на издадените разрешителни с цел
постигане на целите на водното тяло), 65/68 (Преразглеждане на програмата за
собствен мониторинг на титуляри на разрешителни при констатирано влошаване на
състоянието..), 66/69 (Ограничаване на замърсяването на морските води чрез
използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи). Тези въздействия се
очаква да бъдат положителни, постоянни, преки, едновременни, вторични,насочени към
подобряване състоянието на морската среда,защита на местообитанията,намаляване
риболовния натиск и увеличаване хранителните ресурси на делфините. Очертава се
дългосрочна продължителност на въздействията с регионален обхват, защото
реализацията на Морската стратегия е непрекъснат процес и обхваща цялата българска
акватория на Черно море.
Не се очаква въздействие върху състоянието на морските бозайници по мерки: 1/4
(Подобряване и внасяне на необходимите пояснения в законодателството, свързано с
кейовете за риболов с лодка), 8/11(Изграждане на колектори за битови отпадъчни води,
целящо преустановяване изхвърлянето им в области, свързани с настоящо и бъдещо
водоизползване), 10/13(Укрепване на бреговете на Черно море за защита от свлачищни
процеси), 12/15 (Пречиствателни станции за питейна вода), 18/21 (Закриване и
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рекултивация на депа за битови отпадъци), 27/30 (Контрол за предотвратяване
замърсяването на въздуха от кораби (съдържание на сяра в корабните горива), 28/31
(Контрол за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби (парникови газове и
разрушаващи озоновия слой..), 32/35 (Контрол и мониторинг на крайбрежните води в
зоните за къпане), 38/41 (Определяне на минимално допустими размери на водните
организми, под които е забранено извършването на риболова им), 39/42 (Повишаване
селективността на риболовните уреди (минимален размер на окото на дънните хрилни
мрежи..), 40/43 (Задължение за разтоварване на целия улов), 49/52 (Временна или
постоянна забрана за ползване на определените зони за къпане), 50/53 (Закриване на
общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания),
57/60 (Определяне акваторията на пристанището).
Очакват се потенциални негативни въздействия върху състоянието на морските
бозайници по мерки: 11/14(Изхвърляне на драгажни материали в определени зони в
Черно море), 16/19 (Изхвърляне на драгажни материали в определени зони в Черно
море). Очакваните въздействия са косвени и локални, в резултат на затрупване на
дънния субстрат и увреждане на бентосните хабитати – основна трофична ниша на
делфините.
10.2.5.7 Морски птици
Очаквани въздействия от реализиране на Програмата от мерки:
Очаква се изпълнението на мерките в дългосрочен план да доведат до подобряване
състоянието на морската среда, а от там и на местообитанията и хранителната база на
двата ключови вида птици (средиземноморски буревестник и качулат корморан), както
и на другите видове водолюбиви видове птици, използващи крайбрежните морски води
за зимуване, почивка, хранене и миграция.
Въздействието е положително косвено при следните мерки: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 12, 14,
15, 16, 19, 21, 22 и 23. Въздействието върху морските птици и техните местообитания
ще е положително косвено в дългосрочен план чрез подобряване на морската среда
(намаляване и контролиране на отпадъците и другите замърсители в морето), а
следователно и на техните местообитания за хранене, зимуване и миграция и чрез
запазване на техните хранителни ресурси (рибните запаси). Обхвата на въздействие ще
национален, регионален и трансграничен по мерки от 1 до 16, а национален и
регионален по мерки от 18 до 23.
Въздействието е положително пряко при следните мерки: 6, 7, 11 и 13. Въздействието
върху морските птици и техните местообитания ще е положително пряко в дългосрочен
план чрез запазване на техните хранителни ресурси (рибните запаси), чрез дейности
насочени към опазване популациите на средиземноморския буревестник и качулатия
корморан и чрез намаляване на нежелания улов на морски птици в мрежите за калкан.
Обхвата на въздействие ще национален, регионален и трансграничен по мерки от 1 до
16, а национален и регионален по мерки от 18 до 23.
Въздействието е неутрално (0) при мярка 17 и 18.
Единствено Мярка 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)“ може да окаже „клонящо към негативно“
въздействие (-/0) върху морските птици и техните местообитания. Мярката е планирана
с цел на се оцени степента на настоящото въздействие в определените зони за
депониране на драгажни маси и при обоснована необходимост, и съответно наличие на
по-добра алтернатива да се предложат по-подходящи места, така че да се редуцира в
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максимална степен негативния ефект върху морската околна среда. Доколкото мярката
предвижда преразглеждане на зоните за депониране и при необходимост предложения
за други такива, незасягащи или минимално засягащи местообитания за почивка и
зимуване на морски птици, то ефекта върху тях ще е положителен. Но ако новите места
за депониране са вътре в или в близост до границите на ЗЗ или райони на струпване на
морски птици за зимуване, миграция или хранене, то е възможно следното отрицателно
въздействие: в резултат от повишаване мътността на морската вода и замърсяването ѝ,
може да доведе до повишена смъртност на рибите, които са храна за рибоядните видове
морски птици, в това число средиземноморския буревестник и качулатия корморан.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очакваните въздействия от реализиране на Програмата от съществуващи мерки са
следните:
Въздействието е положително косвено при следните мерки: 1/1, 1/2, 1/3, 3/6, 4/7, 5/8,
6/9, 9/12, 13/16, 14/17, 15/18, 17/20, 18/21, 19/22, 20/23, 21/24, 22/25, 23/26, 24/27, 25/28,
26/29, 29/32, 30/33, 31/34, 32/35, 33/36, 34/37, 35/38, 36/39, 37/40, 38/41, 39/42, 40/43,
44/47, 45/48, 53/56, 54/57, 55/58, 56/59, 58/61, 59/62, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66, 66/69.
Въздействието върху морските птици и техните местообитания ще е положително
косвено в дългосрочен план чрез 1/ подобряване и запазване на хранителната база на
морските птици (рибните ресурси), 2/ чрез ограничаване разпространението на
инвазивни видове в морето, 3/ чрез намаляване на замърсяването на морето и морското
дъно, а следователно подобряване на местообитанията на птиците и 4/ чрез намаляване
възможностите за загиване на морски птици в резултат на нефтени разливи, отпадъци и
приулов. Обхват на въздействие е освен национален и регионален, а също и
трансграничен с Румъния и е възможно да окаже положително въздействие и извън
нашата страна.
Въздействието е неутрално/няма въздействие при мярка : 1/4, 2/5, 27/30, 28/31, 41/44,
42/45, 43/46, 46/49, 49/52, 50/53, 51/54, 52/55, 57/60, 64/67, 65/68.
Въздействието клони към отрицателно (0/-) при следните мерки: 7/10, 8/11, 10/13, 11/14,
12/15, 16/19, 47/50, 48/51. Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е възможно отрицателно косвено с временен характер, поради
възможност от замърсяване и промени на местообитанията им за хранене, зимуване и
миграция в резултат на изграждането и преустройването на градски и промишлени
ПСОВ и канализационни мрежи, депониране на драгажни маси, отпадъци от
корабоплаването и риболовството. Обхват на въздействие е национален и локален.
Потенциални отрицателни въздействия от различните дейности по тази мярка върху
местообитания и видовете птици предмет на опазване, следва да се оценяват съобразно
параметрите и локализацията при планирането на всяка конкретна дейност или проект.
Очаква се изпълнението на мерките в дългосрочен план да доведе до подобряване
състоянието на морската среда, а от там и на местообитанията и хранителната база на
двата ключови вида птици (средиземноморски буревестник и качулат корморан), както
и на другите видове водолюбиви видове птици използващи крайбрежните морски води
за зимуване, почивка, хранене и миграция.
10.2.5.8 Защитени територии по ЗЗТ
Оценка на въздействието на Нови мерки
При преглед и анализ на новите мерки е видно, че единствено Мярка 20
„Преразглеждане на зоните за драгиране и депониране на драгажни маси (изследване на
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пригодността на съществуващите места за депониране на драгажни маси и
предложения за нови)“ може да окаже отрицателно влияние върху морската биота,
обект на защита в двете морски защитени територии – пясъчна банка Кокетрайс и
акватория на резерват Калиакра. Мярка 20 е планирана с оглед изследване на
възможността за намаляване на ефекта от настоящите дейности по депониране на
драгажни маси върху състоянието на морската околна среда. Потенциално очакваният
ефект клони към резултат от негативно въздействие, при неподходящ подбор на нови
зони, но поради липсата на конкретни параметри на мероприятия по тази мярка, е
много трудно да се определи на този етап степента на въздействие. Възможно е слабо
отрицателно до нулево въздействие при правилно паниране на местоположението и
съобразяване с динамичните процеси на пренос. Доколкото мярката предвижда
преразглеждане на зоните за депониране и при необходимост предложения за други
такива, незасягащи или минимално засягащи важни местообитания и видове, то
отрицателен ефект върху морските ЗТ и предмета на тяхното опазване би могъл да бъде
избегнат още на ниво планиране.
Очаква се косвено положително въздействие, свързано с подобряване на управлението
на ЗТ и минимизиране на замърсяването от мерки: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18,
19, 21.
Очаква се косвено положително въздействие, свързано с устойчиво ползване на
рибните ресурси от целеви видове, които са и обект на защита в ЗТ от прилагането на
мерки: 12, 13, 14 и 15.
Очаква се положително въздействие върху морската биота, обект на защита в морски и
косвено положително въздействие върху ЗТ, свързано с подобряване на управлението
им от прилагането на мерки: 22 и 23
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Преки положителни въздействия върху състоянието на морските ЗТ се очакват при
изпълнение на мерки: 6/9, 7/10, 8/11, 9/12, 10/13, 11/14, 13/16, 14/17, 15/18, 16/19, 17/20,
19/22, 20/23, 21/24, 25/28, 26/29, 29/32, 30/33, 31/34, 32/35, 47/50, 48/51, 49/52, 53/56,
56/59, 57/60, 58/61, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66, 64/67, 65/68, 66/69. Тези въздействия се
очаква да бъдат положителни, постоянни, преки и косвени, едновременни, вторични и
кумулативни, осъществявани едновременно с останалите мерки от ПУРБ 2016-2021 г,
ПУРН и др. Те са насочени към подобряване на химичното състояние на морските води
чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на замърсяването им и от там до
състоянието на местообитанията и видовете в ЗТ. Очертава се дългосрочна
продължителност на въздействията с регионален (крайморските общини) и национален
(териториалните води) обхват.
Косвени положителни въздействия върху състоянието на морските ЗТ при изпълнение
на дейностите по мерки:2/5, 27/30, 28/31, 32/35, 44/47, 55/58. Тези въздействия се очаква
да бъдат положителни, постоянни, косвени, едновременни, вторични и кумулативни,
осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021 г, ПУРН и др. Включват
намаляване на емисиите на замърсители във въздушната среда, както и преразглеждане
на законови мерки, водещи до подобряване състоянието на местообитанията и видовете
в морските ЗТ. Очаква се дългосрочна продължителност на въздействията с регионален
и национален обхват. Може да се очаква минимално положително трансгранично
въздействие.
10.2.5.9 Защитени зони по ЗБР
Оценка на въздействието на Нови мерки
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Детайлна оценка на възможните въздействия върху защитени
националната екологична мрежа е направена в ДОСВ.

зони

от

При преглед и анализ на новите мерки е видно, че единствено Мярка 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)“ може да окаже отрицателно влияние върху морските видове и
местообитания, предмет на опазване в зоните. Мярка 20 е планирана с оглед изследване
на възможността за намаляване на ефекта от настоящите дейности по депониране на
драгажни маси върху състоянието на морската околна среда. Потенциално очакваният
ефект клони към резултат от негативно въздействие, при неподходящ подбор на нови
зони, но поради липсата на конкретни параметри на мероприятия по тази мярка, е
много трудно да се определи на този етап степента на въздействие. Възможно е слабо
отрицателно до нулево въздействие при правилно паниране на местоположението и
съобразяване с динамичните процеси на пренос.
Очаква се косвено положително въздействие, свързано с подобряване на управлението
на ЗЗ и минимизиране на замърсяването от мерки: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18,
19, 21
Очаква се косвено положително въздействие, свързано с устойчиво ползване на
рибните ресурси от целеви видове, които са и обект на защита в ЗЗ, от прилагането на
мерки: 1, 12, 13, 14 и 15. Очаква се положително въздействие върху морската биота,
обект на защита в морски ЗЗ и косвено положително въздействие върху ЗЗ, свързано с
подобряване на управлението им от прилагането на мерки: 22 и 23
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Преки положителни въздействия върху състоянието на морските ЗЗ се очакват при
изпълнение на мерки: 6/9, 7/10, 8/11, 9/12, 10/13, 11/14, 13/16, 14/17, 15/18, 16/19, 17/20,
19/22, 20/23, 21/24, 25/28, 26/29, 29/32,, 30/33, 31/34, 32/35, 47/50, 48/51, 49/52, 53/56,
56/59, 57/60, 58/61, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66, 64/67, 65/68, 66/69. Тези въздействия се
очаква да бъдат положителни, постоянни, преки и косвени, едновременни, вторични и
кумулативни, осъществявани едновременно с останалите мерки от ПУРБ 2016-2021 г,
ПУРН и др. Те са насочени към подобряване на химичното състояние на морските води
чрез прекратяване, ограничаване и контролиране на замърсяването им и от там до
състоянието на местообитанията и видовете в ЗЗ. Очертава се дългосрочна
продължителност на въздействията с регионален (крайморските общини) и национален
(териториалните води) обхват.
Косвени положителни въздействия върху състоянието на морските ЗЗ при изпълнение
на дейностите по мерки:2/5, 27/30, 28/31, 32/35, 44/47, 55/58. Тези въздействия се очаква
да бъдат положителни, постоянни, косвени, едновременни, вторични и кумулативни,
осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021 г, ПУРН и др. Включват
намаляване на емисиите на замърсители във въздушната среда, както и преразглеждане
на законови мерки, водещи до подобряване състоянието на местообитанията и видовете
в морските ЗЗ. Очаква се дългосрочна продължителност на въздействията с регионален
и национален обхват. Може да се очаква минимално положително трансгранично
въздействие.
10.2.6 Културно-историческо наследство
Очаквани въздействия от реализиране на новите мерки:
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Мерки 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15 и 18 - Клони към резултат от позитивно въздействие - нямат
пряко въздействие, но тъй като дългосрочният резултат от тези мерки ще доведе до
подобряване на качеството на морските води, то тяхното въздействие се определя към
клонящо към положително.Въздействияс „ниска“значимост непряко, постоянно,
дългосрочно и регионално въздействие за КИН.
Мярка 9 и мярка 20- Клони към резултат от отрицателно въздействие: По отношение на
мярка 9 - Настоящите практики на рапаноулов например – чрез дънно тралиране, дори
и чрез водолазен метод са свързани с реален риск за обекти на културно-историческото
наследство, но новите незастрашаващи околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди), също може да доведат дориск за обекти на културноисторическото наследство. При прилагане на мярка 20 – при депониране на драгажни
маси в границите на защитени зони или зони за археологическо наблюдение се очаква
засипване на намиращите се там артефакти на културното наследство под водата, като
въздействието ще бъде временно и постоянно, пряко и непряко, дългосрочно
въздействие с регионален характер.
Мерки 1, 5 и 6 – при прилагането има се очаква незначително или никакво въздействие.
Мерки 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22 и 23 - Като цяло се очаква нулево резултантно
въздействие, тъй като положителните и отрицателните въздействия взаимно се
компенсират. Няма въздействие
Мярка 21 - Липсва достатъчно информация за определяне на въздействието.
Оценка на въздействието на Съществуващите мерки
Мерките, чийто въздействие клони към резултат от позитивно въздействие или
въздействието е с „ниска“ значимост. Те имат видими положителни промени в
съществуващото състояние. Това са мерките: 6/9 Изграждане на канализационни мрежи
на агломерации с над 2 000 ЕЖ, между 2000 и 10 000 ЕЖ и над 100 000 ЕЖ; 7/10
Изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи ПСОВ на
агломерации, промишлени обекти и помпени станции свързани с ПСОВ; 8/11
Изграждане на колектори за битови отпадъчни води, целящо преустановяване
изхвърлянето им в области, свързани с настоящо и бъдещо водоизползване; 9/12
Изграждане на дълбоководно заустване за изхвърляне на пречистени води от ПСОВ;
10/13 Укрепване на бреговете на Черно море за защита от свлачищни процеси; 13/16
Осигуряване на оборудване за отстраняване на замърсяването в пристанищните
акватории на местно ниво; 15/18 Контрол на замърсяването от кораби, превозващи нефт
и / или нефтени води,вредни течни вещества в наливно състояние, опаковани вредни
вещества;18/21 Закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци; 19/22 Контрол
върху дейностите по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни
отпадъци, включително отпадъчни води; 20/23 Прилагане на добри практики по
отношение на обработката и изхвърлянето на отпадъци, включително отпадъци от
корабите;21/24 Изготвяне на планове за управление, включващи и мониторинг за
биологичното разнообразие за защитени зони(включващи в територията си част от
Черно море), определени по Директива за опазване на дивите птици; 22/25 Морски
отпадъци; 23/27 Контрол за предотвратяване на замърсяването с нефт и нефтопродукти
от кораби; 24/27 Контрол за предотвратяване на замърсяването с опасни вещества;
25/28 Контрол за предотвратяване на замърсяването с отпадъчни води от кораби; 26/29
Контрол за предотвратяване на замърсяването с (твърди) отпадъци от кораби; 27/30
Контрол за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби; 28/31 Контрол за
предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби; 29/32 Контрол за
предотвратяване на замърсяването с органокалаени съединения от корабни
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противообрастващи системи;47/50 Изграждане, реконструкция или модернизация на
ГПСОВ, в т.ч. изграждане на дълбоководно заустване; 48/51 Изграждане,
реконструкция или модернизация на канализационна мрежа; 50/53 Закриване на
общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания;
53/56 Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с
под 2000 е.ж. (изграждане на подходяща ПСОВ, включване към по-голяма
ПСОВ,изграждане на влажна зона и др.); 54/57 Премахване на нерегламентирани
сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите.55/58 Изпълнение на
собствен мониторинг за качеството на водите в акваторията; 56/59 Контрол,
мониторинг и оценка на качеството на водите за къпане; 57/60 Определяне акваторията
на пристанището; 58/61 Разработване и прилагане на инструкция и мерки за
недопускане замърсяване на акваторията при товаро - разтоварни дейности; 59/62
Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на
рибарските селища; 60/63 Осъществяване на контрол на дейности по събиране и
транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води;
61/64 Осъществяване на контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни
вещества в опакован вид; 62/65 Осъществяване на контрол на замърсяването от кораби
превозващи течни вещества в наливно състояние; 63/66 Осъществяване на контрол по
замърсяване с петролни продукти.
10.2.7 Материални активи
Оценка на въздействието на новите мерки
При изпълнението на новите мерки положителни и дългосрочни въздействия с
регионален характер се очакват при прилагането на мярка 1 (управление и намаляване
на замърсяването от дифузни източници, включително атмосферните отлагания на
замърсители). От останалите мерки от 2 до 23 не се очаква въздействие върху
материалните активи.
Оценка на въздействието на Съществуващите мерки
При изпълнението на съществуващите (реализирани и планирани) мерки въздействие
върху материалните активи се очаква от мерки 7/10, 9/12, 10/13, 13/16 и 47/50.
Въздействието ще бъде положително, дългосрочно и с регионален характер.
Изпълнението на тези мерки ще доведе до подобряване на състоянието на материалните
активи. От останалите мерки не се очаква въздействие върху материалните активи.
10.2.8 Отпадъци
Оценка на въздействието на новите мерки
Положителни въздействия - по мярка 3, 4, 21, както е описано по-долу:


Мярка 3. Разработване на Регионален план за действие за Черно море по
отношение на морските отпадъци (обща методология за количествена оценка на
морски отпадъци, идентифициране на източниците, наказателни мерки и др.)
Тези въздействия се очаква да бъдат положителни с Въздействия със „средна“
или „висока“ значимост , като ще доведе до трайни положителни промени в
съществуващото състояние и по отношение организацията на управление на
отпадъците. Те са насочени към подобряване на управлението, идентифициране
и решаване на проблемите с отпадъците. Въздействията са дългосрочни,
продължителни и постоянни,с регионален обхват, защото реализацията на
Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата на 14-те крайбрежни
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общини, включително и съседните държави и в частност Румъния. В такъв
смисъл се очаква и положително и продължително трансгранично въздействие.


Мярка 4 (Подобряване на управлението на отпадъците, генерирани от кораби).
След въвеждането и спазването на мярката тези въздействия се очаква да бъдат
със „средна“ или „висока“ значимост - с видими и трайни положителни промени
в съществуващото състояние постоянни, преки, едновременни,дългосрочни и с
регионален и трансграничен обхват.



Мярка 21 (Внедряване на „морските отпадъци“ в съществуващото
законодателство). След приемането на нормативните документи по тази мярка
въздействията по управление на „морските отпадъци” ще бъдат вече законово
регламентирани и нормативно обвързани, което е със „средна“ или „висока“
значимост и трайни положителни промени, като въздействието ще е пряко,
дългосрочно и с регионален обхват.

Клони към резултат от позитивно въздействие - по мярка 5, 6 и 18:


Мярка 5 (Координирано организиране / подкрепа на провеждането на годишни
кампании за повишаване на осведомеността на бизнес сектора (търговци,
плажни концесионери, потребители на плажни услуги,рибари и т.н.) и
обществеността (туристи, студенти, деца и т.н.), по отношение на последствията
върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, както и
необходимостта от тяхното рециклиране). Въздействията са с „ниска“ до
„средна” значимост, положителни, косвени, защото влиянието е върху
социалното съзнание и отговорност, с дългосрочно въздействие, защото се
предполага периодичност и запознаване на различни социални и възрастови
групи от населението с проблемите свързани с отпадъците. Има регионален и
национален обхват.



Мярка 6 (Образователни кампании на местните инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на ефективното използване на риболовни техники и
оборудване, щадящи околната среда). Въздействията са с „ниска“ до „средна”
значимост, положителни, косвени, защото влиянието е върху социалното
съзнание и отговорност на рибарските общности. Въздействието е дългосрочно
и с тенденция да се промени подхода е отношението на общността към околната
среда и отпадъците в частност. Има регионален обхват.



Мярка 18 (Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС
2008/56/ЕО чрез обезпечаване на необходимата информация в т.ч. механизми за
финансиране и управленски решения) Въздействията са с „ниска“ значимост,
положителни, косвени, защото са свързани с информационни, финансови и
управленски решения. Въздействието е дългосрочно, защото рефлектира и върху
управлението на „морските отпадъци”. Има регионален обхват.

Не се очаква въздействие по мерки:1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21,22 и 23.
Не е възможно конкретизиране на кумулативните въздействия на съпоставимо ниво с
това в другите програми, тъй като Морската стратегия е на ниво мерки без
териториална диференциация на дейностите.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очакват се положителни въздействия върху управлението на отпадъците от
реализацията на следните мерки: 14/17 ((Контрол върху дейностите по управление и
предаване на отпадъчни нефтопродукти от експлоатацията на кораби), 15/18 (Контрол
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за предотвратяване замърсяването от кораби с нефт и вредни вещества, превозвани по
море в наливно или опаковано състояние), 18/21 (Закриване и рекултивация на депа за
битови отпадъци), 19/22 (Контрол върху дейностите по управление и предаване на
корабни отпадъци (garbage) и отпадъчни води - формулировката е на МТИТС), 20/23
(Прилагане на добри практики по отношение на обработката и изхвърлянето на
отпадъци, включително отпадъци от корабите), 23/26 (Контрол за предотвратяване на
замърсяването с нефт и нефтопродукти от кораби - мярката да отпадне по предложение
на МТИТС, тъй като се дублира с мярка 14/17), 24/27 (Контрол за предотвратяване на
замърсяването с опасни вещества (различни от нефт/ нефтопродукти) от кораби), 25/28
(Контрол за предотвратяване на замърсяването с отпадъчни води от кораби - мярката да
отпадне по предложение на МТИТС, тъй като се дублира с мярка 19/22), 26/29
(Контрол за предотвратяване на замърсяването с (твърди) отпадъци от кораби - мярката
да отпадне по предложение на МТИТС, тъй като се дублира с мярка 19/22), 44/47
(Събиране на отпадъци (изгубени и изоставени рибарски мрежи или части от тях) в
морската околна среда от рибарите), 50/53 (Закриване на общинските депа за битови
отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания), 54/57 (Премахване на
нерегламентирани сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите),
58/61 (Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на
акваторията при товаро - разтоварни дейности); 59/62 (Осъществяване на контрол по
отношение на управлението на отпадъците в районите на рибарските селища), 60/63
(Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и
битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води), 61/64 (Осъществяване на
контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид),
62/65 (Осъществяване на контрол на замърсяването от кораби превозващи течни
вещества в наливно състояние), 63/66 (Осъществяване на контрол по замърсяване с
петролни продукти). 66/69 (Ограничаване на замърсяването на морските води чрез
използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи).
Тези въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни, преки и едновременни.
Те са насочени към подобряване управлението на отпадъците в морския регион.
Очертава се дългосрочна продължителност на въздействията с регионален обхват,
защото реализацията на Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата 14-те
крайбрежни общини.
10.2.9 Опасни химични вещества
И съществуващите мерки, и новите мерки в Морската стратегия нямат отношение към
опасните химични вещества и не ги касаят, поради което не се очаква въздействие
върху ОХВ и предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал.
10.2.10 Вредни физични фактори
Оценка на въздействието на новите мерки
Очакваните въздействия от реализиране на Мерки 1,2 и 4 са свързани с ограничаването
на замърсяването на морската среда с радионуклиди от дифузни източници,
атмосферни отлагания и отпадъци.
Очакваното въздействие от реализирането на Мярка 15 е положително, във връзка с
контролирането на сухоземни територии относно прилагането на различни видове
дейности и технологии. Прилагането на радарни инсталации за защита на мигриращите
птици е част от очакваното положително въздействие по тази мярка. Тази мярка може
да има трансгранично положително въздействие.
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Очакваното въздействие от реализирането на Мярка 17 е положително, поради
нормативното осигуряване на ограниченията, свързани с човешки дейности в
черноморския регион, което има пряко въздействие върху вредните физически фактори,
особено в сухоземната част на региона.
Очакваното въздействие от реализирането на Мярка 22 е положително по отношение на
въздействието на вредни физически фактори, тъй като тя пряко се отнася до
ограничаването на тяхното въздействие в морската и в околната среда.
Очакваното въздействие от реализирането на Мярка 23 е положително, поради
възможността контролните органи да имат информация за експозициите на шум,
електромагнитни полета и други вредни физически фактори на средата, което дава
пряка възможност както за следене на реалната ситуация по отношение на
замърсяването с тях, така и за намеса и намаляване на вредните ефекти.
Отрицателни въздействия по отношение на вредните физически фактори не се очакват
по нито една от мерките, които се предвижда да бъдат реализирани.
Описаните въздействията върху ограничаването на вредните физически фактори са
дългосрочни, постоянни, с положителен ефект и последици за околната среда и за
морската акватория. Всички мерки, за които е отразено, че имат незначителен или
значителен положителен ефект по отношение на вредните физически фактори, са
основно с регионален обхват (за Черноморския регион), въпреки че може да се счита,
че те са и с национално значение, като се има предвид, че развитието на индустрията,
туризма, риболова, параходството, енергийните системи и други човешки дейности и
технологии в този район, е от национално значение. Не се очаква трансгранично
въздействие (освен косвено за Мярка № 15), както и кумулативен ефект по отношение
на вредните физически фактори, от реализирането на мерките.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
От списъка на съществуващите мерки, мерките с номера от 1/1 до 37/40, от 41/44 до
47/50 и от 49/52 до 69/72 не могат да имат въздействие върху физическите фактори в
морската или сухоземната крайбрежна среда.
Положителен ефект се очаква да имат мерките с номера 38/41 и 40/43.
Мярка 38/41 и 40/43, включваща „Забранени уреди и средства (чл. 35 от ЗРА): взривни
материали, отровни и упойващи вещества; електрически ток и технически устройства и
съоръжения за улов с електрически ток и лъчения; дънни тралиращи и драгиращи
средства с изключение на бийм трал; огнестрелно оръжие; харпун“, както и такива за
„осъществяване на любителски риболов“ намаляват краткотрайното въздействие с
високи нива на шум, вибрации, както и на други вредни физически фактори върху
фауната в морската акватория – електрически ток, лъчения. Въздействието с вредни
физически фактори при ползването на подобни забранени уреди и средства за риболов
са с краткотрайно, с ограничено по район действие, но мерките № 38 и № 40, които са
взети, са с положителен ефект, който ще е с дълготрайно, регионално (на ниво
регионите определени за риболов в Черноморския регион) действие, косвено към
морската фауна, вторично (първичният ефект е свързан с ограниченията за
риболовството, а не с въздействието на физически фактори). Същите мерки няма да
имат трансграничен ефект.
Мерки 48/51 и 49/52 могат да клонят към положително въздействие след реализацията
им по следните причини:
Мярка 48/51, свързана с „Дейности, свързани с опазването на морската среда и поспециално на биологичното разнообразие и на морските защитени територии, като
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обектите по „Натура 2000“, вероятно ще включва и дейности, свързани с опазването на
прелитащите птици през сухоземната и морската част на Черноморския регион. Част от
тези мерки са защитата на птиците от вятърните технологии за производство на
електроенергия, за които се взимат мерки за следене с радарни инсталации. Мярката е с
положително, постоянно, косвено, едновременно, вторично и трансгранично действие,
поради опазването на живота на птиците при прелитане през региона.
Мярка 49/52: „Изследвания за повишаване на знанията и определяне на устойчивите
граници на човешките дейности, оказващи влияние върху морската среда“ също може
да има слабо положително въздействие, поради факта, че голяма част от човешките
дейности са свързани с емисия на вредни физически фактори, а контролът и
ограничаването на някои от тези дейности ще доведе до намаляване на тези емисии.
Ефектът по отношение на въздействието на вредни физически фактори от
реализирането на тази мярка ще бъде положителен, постоянен, косвен, едновременно с
положителните ефекти от останалите вредни въздействия, на регионално ниво (в
ограничените територии).
Реализирането на цитираните мерки с положителен ефект нямат кумулативно действие
нито помежду си, нито с въздействието на останалите фактори и въздействия.
10.2.11 Население, човешко здраве
Оценка на въздействието на новите мерки
По отношение на населението и човешкото здраве и на водите за къпане се очакват
положителни въздействия по мерки 1, 14, 15, 17, 18, 21 и 23. Някои от тези въздействия
ще бъдат с дългосрочен и постоянен характер - мерки: 1, 14, 15 и 23.
Незначително въздействие се очаква по мерки: 2, 5, 6, 7, 8 и 9, които ще бъдат с
кампаниен характер и краткосрочно действие.
По отношение на населението и човешкото здраве не се очаква въздействие от мерки
13, 20 и 22.
По отношение на мерки – 3, 4, 10, 11, 12, 16 и 19 няма достатъчно информация към
момента, за да бъде направена оценка.
Оценка на въздействието на съществуващите мерки
•Положителни въздействия върху хората и човешкото здраве се очакват при
изпълнение на мерки: 6/9, 7/10, 8/11, 9/12, 10/13, 11/14, 13/16, 14/17, 15/18, 16/19, 17/20,
19/22, 20/23, 21/24, 25/28, 26/29, 29/32, 30/33, 31/34, 32/35, 47/50, 48/51, 49/52, 53/56,
56/59, 57/60, 58/61, 60/63, 61/64, 62/65, 63/66, 64/67, 65/68, 66/69. Тези мерки са свързани
с изграждане на пречиствателни станции, колектори за битови отпадъчни води,
дълбоководно заустване, закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци и други,
водещи до преки положителни въздействия върху състоянието на морските води и на
морските екосистеми и на водите за къпане,което се очаква да доведе и до
положителни,постоянни, дългосрочни, косвени и преки въздействия върху здравето на
населението и всички, посещаващи крайбрежието. Очертава се продължителност на
въздействията с регионален и национален обхват.
Косвени положителни въздействия върху състоянието на морските води при
изпълнение на дейностите по мерки: 2/5, 27/30, 28/31, 32/35, 44/47, 55/58. Тези
въздействия се очаква да бъдат положителни, постоянни, косвени, едновременни,
вторични и кумулативни, осъществявани едновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021
г, ПУРН и др. Включват намаляване на емисиите на замърсители във въздушната среда,
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както и преразглеждане на законови мерки. Очаква се дългосрочна продължителност на
въздействията с регионален обхват (крайморските общини) и национален
(териториалните води).
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10.2.12 Обобщено въздействие на Морската стратегия на ниво програма от
мерки
В Доклада за ЕО в таблица е направено обобщение на въздействието на Морска
стратегия на ниво Програма от мерки.
От направения анализ на вероятните въздействия на ПоМ върху околната среда и
човешкото здраве бе установено, че предложените мерки за постигане и поддържане на
„добро състояние“ на морските води се очаква да окажат предимно положително
въздействие върху околната среда и човешкото здраве. При реализирането на почти
всички от мерките в ПоМ се очаква или директен положителен принос към опазване на
околната среда или нямат пряко въздействие околната среда като цяло, но имат общ
положителен ефект. Единствено Мярка 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)“, при неправилно изпълнение
може да окаже отрицателно въздействие върху морските видове и местообитания,
предмет на опазване в зоните, дънния субстрат и културно-историческото наследство.
Възможно е и оказване на отрицателно въздействие върху културно-историческото
наследство при прилагане на Мярка 9. Промотиране и стимулиране (включително и
финансово) на незастрашаващи околната среда, методи за събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди).
10.3. Трансгранично въздействие
Ключово изискване на РДМС и Наредбата за ЕО е регионалното сътрудничество между
страните-членки и трети страни в общите региони и подрегиони с цел координиране на
усилията и съвместна работа за постигане съвместимост и сравнимост на резултатите
на европейско ниво.
Поради факта, че от шестте страни по Конвенцията за опазване на Черно море от
замърсяване само България и Румъния са държави - членки на ЕС и като се имат
предвид различните приоритети в политиката на останалите страни, в това число и по
отношение сътрудничеството с ЕС, както и спецификата на взаимодействието в
рамките на Черноморската комисия, България акцентира върху двустранната
координация с Румъния и Турция като се използват двустранни споразумения и
инициативи.


Координация между България и Румъния

Координацията между България и Румъния по отношение на Програмата от мерки
(ПоМ) към Морската стратегия е подкрепена в рамките на проект на ЕК, който е
фокусиран върху трансграничните мерки (подбор на съществуващи и нови мерки и
унифициране на формулярите към мерките). Организирани са множество двустранни
срещи с участието на румънски и български експерти и заинтересовани страни.
Тъй като самата Морска стратегия представлява Стратегия за опазване на околната
среда в морските води на Черно море, то целевият ефект от нейното прилагане в своята
цялост е положителен, като не се очаква предложените мерки да окажат значително
трансгранично въздействие.


Координация между България и Турция

Официалното съгласуване със страна, която не е членка на ЕС (каквато е Турция), не е
задължително и все още не стартирал процеса по обмен на информация по прилагане на
Рамковата Директива за морска стратегия със съответните власти на Турция. С оглед на
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природозащитните цели на Морската стратегия и заложените мерки за тяхното
постигане, потенциалните въздействия от тяхното прилагане са аналогични на
гореспоменатите и целевият ефект от нейното прилагане в своята цялост е
положителен, като не се очаква предложените мерки да окажат значително
трансгранично въздействие.


Координация в рамките на Черноморската комисия

От шестте държави-членки на Черноморската Комисия (България, Грузия, Русия,
Турция, Румъния и Украйна), само България и Румъния са страни-членки на ЕС и
прилагат РДМС 2008/56/EO. Съгласно член 13 от РДМС проектът на ПоМ е представен
за коментари към Черноморската комисия по време на обществените консултации.
От направения анализ в ЕО по отделните компоненти и фактори на околната среда и
човешкото здраве бе установено, че не се очаква неблагоприятно въздействие както
върху съседните държави Р.Турция и Румъния, така и върху другите черноморски
страни, а където е възможно такова въздействие, то ще е положително, като не се
очаква да е значително.
11. Смекчаващи мерки
По-долу са изписани мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и
възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от
осъществяването на Морската стратегия върху околната среда.
11.1. Мерки за отразяване в окончателния вариант на Морската стратегия
Както по време на консултациите, така и по време на разработването на ЕО са получени
предложения за преформулиране и промяна на мерките в ПоМ, както е описано подолу:
По отношение на Съществуващи (реализирани и планирани) мерки:


Предложенията за отпадане на мерки, включително и защото се препокриват с
други такива, преформулиране и промяна, както и коментари на експертите по
ЕО са дадени с червени букви в Таблица 1 на настоящото НТР.

По отношение на Нови мерки:


Предложенията за преформулиране и промяна на мерките, както и коментари на
експертите по ЕО са дадени с червени букви в Таблица в Приложение 1.

Въздух и климат
Прегледът на съществуващите и в процес на изпълнение мерки, както и тези
предвидени в настоящата стратегия показва че не е необходимо да се включват нови
мерки в настоящата стратегия. Единствено би могло да се направи необходимото за
окончателната реализация и нормалното функциониране на Националната оперативна
морска обсервационна система (НОМОС),
Води
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
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Ландшафт
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
Биологично разнообразие
Не се налага включване на допълнителни мерки в окончателния вариант на Морската
стратегия.
Защитени територии по ЗЗТ и Защитени зони по ЗБР
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в Морската стратегия.
Културно-историческо наследство в морето
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки, които да се включат в Морската
стратегия
Материални активи
Поради липсата на отрицателни въздействия върху материалните активи от
предлаганите нови и съществуващи мерки, не се налага и включване на нови мерки.
Отпадъци
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки, които да се включат в Морската
стратегия
Опасни химични вещества
Не е необходимо да се предвиждат допълнителни мерки за Морската стратегия, по
отношение на въздействието на опасните химични вещества.
Вредни физически фактори
Не е необходимо да се предвиждат допълнителни мерки в Морската стратегия по
отношение на вредните физически фактори.
Население, човешко здраве
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки, които да се включат в Морската
стратегия.
11.2. Мерки за изпълнение при прилагане на Морската стратегия
Предлага се обща мярка при прилагане на Морската стратегия: Планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения, предмет на Морската стратегия, попадащи в
обхвата на приложенията на ЗООС и/или под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат
на оценка на съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, и
могат да бъдат одобрени само след решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за
одобряване/съгласуване, при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както
и с условията, изискванията и мерките, постановени с решението/становището.
Въздух и климат
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки при прилагането на новите мерки на
Морската стратегия. При прилагането на съществуващите мерки - Всеки от проектите
по прилагане на съществуващите мерки, свързани със строителна дейност по
изграждане на пречиствателни станции, канализационни мрежи,закриване на сметища
и депа за отпадъци е необходимо да имат разписани мерки за намаляване и
предотвратяване на негативното въздействие върху качеството на атмосферния въздух
замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от използваната техника, и
осигуряване на редовен контрол на изпълнението им.
Води
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Тъй като не се очакват отрицателни въздействия от прилагането на мерките, то не се
налагат и смекчаващи такива за предотвратяването и компенсиране на
неблагоприятните последствия от осъществяването на Морската стратегия върху
околната среда.
Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
Няма необходимост от прилагане на смекчаващи мерки при прилагане на Морската
стратегия.
Ландшафт
Поради същността и спецификата на ландшафта смекчаващи мерки при прилагане
мерките на Морската стратегия не е необходимо да се предвиждат.
Биологично разнообразие
Фитопланктон
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Зоопланктон
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Макрофитобентос
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Макрозообентос
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Риби
При прилагане на мярка 20: При определяне на площадки за депониране - да се
избягват местата, в които се концентрират или през които мигрират дънни риби с
високо консервационно и/или стопанско значение (калкан, есетрови риби).
Бозайници
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Морски птици
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Защитени територии по ЗЗТ
При прилагане на мярка 20: Да не се допускат нови места за депониране на драгажни
маси в границите или на по-малко от 1000 м от границите на ЗТ.
Защитени зони по ЗБР
Мерки от разработената ОС:
По отношение мерки 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.“ и 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)”, с цел
предотвратяване на несъобразено с предмета и целите на опазване на ЗЗ прилагане, 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
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измерване на водни течения в естествени условия, и да бъдат определени отстояния от
ЗЗ, при които няма да възникнат отрицателни въздействия върху тях.
2. По отношение мярка 19 „Развитие на нетрадиционни за България и/или иновативни
биотехники за морското аквакултурно производство или за добив на стопански ценни
видове”, мярката да се прилага в случаите на производство на морски аквакултури – за
местни видове, естествено обитаващи Черно море; в случаите на добив на морски
ресурси – за местни или вече интродуцирани и разпространени в Черно море видове
Културно-историческо наследство в морето
При прилагане на мярка 20:


Да не се допускат нови места за депониране на драгажни маси в границите на
защитените зони на НКН и зони за археологическо наблюдение по чл.160 и 161
на ЗКН.



Да се извършва мониторинг от РИМ Варна, РИМ Бургас или Центъра за
подводна археология – Созопол на дейностите по драгиранията на морското
дъно, с цел да не се засегната защитените територии и зони с НКН.

Материални активи
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Отпадъци
Не се налагат допълнителни мерки за Морската стратегия, освен спазването на
нормативните изисквания по отношение управлението на отпадъците.
Опасни химични вещества
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
Вредни физически фактори
При изпълнението на Мярка 23: да се вземат под специално внимание източниците на
електромагнитно поле в региона от страна на РЗИ Варна, РЗИ Добрич и РЗИ Бургас, с
цел периодичен и насочен контрол на тези източници и на експозицията, свързана с
тяхното излъчване.
Население, човешко здраве
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
12. Алтернативни решения
В ДЕО освен нулевата алтернатива са разгледани алтернативи по отношение на
Програмата от мерки.
13. Трудности
Основните трудности при изготвянето на настоящия доклад за ЕО са свързани с
късното представяне на проектните предвиждания на Морска стратегия и ПоМ.
14. Мерки за мониторинг и контрол
В ДЕО са предложени мерки за мониторинг и контрол при изпълнението на Морската
стратегия, тъй като съгласно чл. 10 от Директивата за СЕО „Държавите-членки
извършват мониторинг на съществените екологични последици от изпълнението на
планове и програми с оглед, inter alia, да идентифицират на ранен етап непредвидени
неблагоприятни последици и да могат да предприемат подходящи оздравителни
действия.“ Чл. 10(1) от Директивата за СЕО изисква извършването на мониторинг на
значителните въздействия върху околната среда от изпълнението на Морската
стратегия и разглеждане на дейностите за възстановяване В този смисъл мониторингът
е свързан със съществуващото състояние на околната среда (това, към момента на
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изготвяне на СЕО), прогнозирането
предотвратяване/смекчаване.

на

въздействията

и

мерките

за

15. Заключение
Морската стратегия и Програмата от мерки са съобразени с нормативната уредба,
имаща отношение към опазването на околната среда на национално и европейско ниво,
включително свързаната със защитените територии.
След екологичния преглед на разработената Морска стратегия и Програма от мерки
чрез анализ и оценка на потенциалните въздействия на предвидените цели и мерки за
постигането им, заключението на екипа от независими експерти е, че Морската
стратегия и Програмата от мерки като цяло ще има положително въздействие върху
околната среда и човешкото здраве при спазване на предложените смекчаващи мерки,
при прилагане на Морска стратегия.
От направеният анализ в Екологичната Оценка на Морска стратегия и Програма от
мерки могат да бъдат направени следните изводи:


Морската стратегия е насочена към изпълнение на националните ангажименти,
произтичащи от европейското законодателство и в нея са предвидени цели и
мерки за гарантиране постигането и поддържането на добро състояние на
морската околна среда съгласно изискванията на РДМС.



Програмата от мерки (ПоМ) е планирана така, че да осигури намаляване на
антропогенния натиск, за който не са планирани мерки в актуализирания ПУРБ
за Черноморския басейнов район или за който се счита, че планираните мерки не
биха били достатъчни за постигане на ДСМОС, съгласно изискванията на
РДМС.



Морската стратегия не влиза в противоречие, като способства и за постигане на
цели по опазване на околната среда, включени в стратегически, планови и
програмни документи на национално и европейско ниво.

Основен елемент на Морската стратегия е програмата от мерки (ПоМ), която се отнася
за териториалните морски води и изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Р
България. В нея са включени мерки, които са необходими за поддържане или постигне
на ДСМОС до 2020 г., когато съществуващите мерки не са достатъчни. Те са мерки за
допълване на съществуващите такива (за укрепване, оптимизиране или разширяване на
географския обхват) или изцяло нови, като съдържат препоръки за действия, които да
се осъществяват на национално, трансгранично и международно ниво и включват 17
Трансгранични мерки (които са разработени през 2015 г. като общи или координирани
мерки между България и Румъния) и 6 Национални мерки.Програмата от мерки цели
намаляване на натиска от антропогенни дейности върху морската околна среда и
съответно поддържане или постигне на добро състояние на морската околна среда до
2020 г., което не кореспондира с вероятността тази програма от мерки да окаже
значително отрицателно въздействие върху морските местообитания и морската околна
среда като цяло. Предвидени са конкретни мерки, насочени към:


въвеждане на разрешителен режим за дейности в морската среда или други
регулаторни изменения



създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на планове за управлението им,
подобряване контрола върху регламентираните дейности в защитените зони
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изготвяне/ актуализиране на планове за управление на защитените зони,
включващи морска акватория, като се имат предвид изискванията на Рамковата
Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО, включително определените
национални и общи (съгласувани) с Румъния цели за постигане на добро
състояние на морската околна среда



ранно откриване, оценка и смекчаване въздействието на неместни видове



наблюдение състоянието на зоните, разрешени за тралиране с бийм трал и
промяна на границите им и изискванията за експлоатация при установяване на
негативно влияние върху морската околна среда



опазване на два вида мигриращи морски птици



стимулиране на развитие на нетрадиционни за България и/или иновативни
биотехники за морското аквакултурно производство или за добив на стопански
ценни видове



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)



опазване на дънните местообитания



изменение на съществуващото законодателство, при необходимост, чрез
въвеждане на разрешителен режим за дейности в морската среда или други
регулаторни изменения

От направения анализ на вероятните въздействия на ПоМ върху околната среда и
човешкото здраве в ЕО бе установено, че предложените мерки за постигане и
поддържане на „добро състояние“ на морските води се очаква да окажат предимно
положително въздействие върху околната среда и предотвратяване на риска за
човешкото здраве. При реализирането на голяма част от мерките в ПоМ се очаква или
директен положителен принос към опазване на околната среда или нямат пряко
въздействие околната среда като цяло, но имат общ положителен ефект. Очакваните
въздействия от прилагането на Морската стратегия по компоненти и фактори на
околната среда са както следва:


Целите, заложени в Морската Стратегия, както и Програмата от мерки няма да
доведат до негативни въздействия върху качеството на атмосферния въздух и
климата, а някои от мерките ще имат положително въздействие върху КАВ и
климата.



Очаква се позитивно, но незначително до средно въздействие върху
повърхностните и подземните води,земните недра и почвите, ландшафта,
материалните активи на територията на 14-те крайбрежни общини.



Прилагането на Морската стратегия и Програмата от мерки ще окаже общо
положително въздействие върху дънните субстрати.



Програмата от мерки ще окаже значително положително „средно“ към „високо“
продължително и кумулативно въздействие върху състоянието на морската
околна среда най-вече в крайбрежната и шелфовата зони и ще намали
възможностите за влошаване на състоянието й в откритоморската зона.



Новите мерки, предвидени в Морската Стратегия, имат за цел постигане на
добро състояние на морските води и са насочени към намаляване замърсяването
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на морската среда, което ще повлияе положително на всички местообитания и
организми, вкл. такива, предмет на опазване в ЗТ и ЗЗ, включващи:
o макрозообентосните съобщества в българската акватория на Черно море главно в резултат от прилагането на мерките за подобряване
характеристиките на морската среда, стимулиране на незастрашаващи
околната среда методи за събиране на рапани и някои стопански ценни
видове миди, както и щадящи околната среда практики за риболов без
тралиращи средства.
o макроводорасли - очаква се като цяло положителен ефект върху
екологичното състояние на биотичен компонент макроводорасли.
o ихтиофауната - очаква се позитивно въздействие върху ихтиофауната в
българската акватория на Черно море основно от прилагането на мерките за
подобряване характеристиките на морската среда, както и от мерките за
намаляване на риболовния натиск върху видовете, представляващи интерес
за стопанския риболов. Морската стратегия и Програмата от мерки се очаква
да имат имат позитивно въздействие върху ихтиофауната в българската
акватория на Черно море основно от прилагането на мерките за подобряване
характеристиките на морската среда, както и от мерките за намаляване на
риболовния натиск върху видовете, представляващи интерес за стопанския
риболов. Морската стратегия и Програмата от мерки по принцип ще имат
позитивно, но незначително до средно въздействие върху рибите в
българските води, основно от реализацията на мерките за намаляване на
замърсяванията на водата с разтворени вещества и отпадъци. По-силно
изразени се очаква да бъдат въздействията от мерките за допълнителен
контрол и регулиране на риболова, както и от мерките за намаляване на
риболовния натиск чрез въвеждане на щадящи риболовни техники и
развитие на алтернативни източници на морска риба и други морски
продукти.
o китоподобните - позитивно въздействие върху числеността на китоподобните
в българската акватория на Черно море, основно в резултат на прилагането
на мерките за подобряване качеството на морската среда, мерките за
намаляване на риболовния натиск върху рибните запаси (основен хранителен
ресурс на делфините), мерките за защита на местообитанията, както и от
тези, целящи намаляване на негативния ефект от подводния шум върху
морските бозайници.
o морски птици - очаква се положително косвено въздействие върху птиците
чрез подобряване и незамърсяване на техните местообитания за хранене,
зимуване и миграция (почивка в морските заливи) чрез предвидените мерки
за предотвратяване и контрол на замърсяването и отпадъците в морската
среда, за запазване на рибните ресурси в Черно море и чрез конкретни
дейности в Плановете за управление на защитени зони, включващи в
територията си част от морето.


Морската стратегия и Програмата от мерки ще имат средно до силно позитивно
въздействие върху управлението на отпадъците на територията на 14-те
крайбрежни общини, основно от реализацията на мерките за управление на
различните видове отпадъци за предотвратяване или контрол на замърсяването
на морските води, крайбрежните и брегови зони и морската среда като цяло.



Прилагането на Морската стратегия ще доведе до наличие на информация за
източниците, оценка на експозицията, както и ограничаване на въздействието на
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шумовото натоварване и на електромагнитните полета, а също така и
ограничаване на въздействията на дейности, свързани с емисии на шум,
електромагнитни лъчения и вибрации, създаващи условия за опазване на
видовете и на морската среда.


Морската стратегия и Програмата от мерки като цяло ще има положително
въздействие върху околната среда и човешкото здраве.



Не се очаква неблагоприятно въздействие върху съседните държави Р.Турция и
Румъния, а където е възможно такова въздействие, то ще е положително.

Реализацията на мерките, предвидени в Стратегията за опазване на околната среда в
морските води на Черно море на Република България при спазване на предвидените
смекчаващи мерки не само няма да окаже негативно въздействие, но се очаква
положително пряко и косвено въздействие, предвид целите на Морската стратегия –
постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда по всички
дескриптори, съответно постигането на по-комплексен и значим ефект върху
състоянието на морските екосистеми, в т.ч. и в защитените зони. Стратегията е
съвместима с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура
2000
Не се очаква неблагоприятно въздействие върху съседните държави Р.Турция и
Румъния и другите черноморски страни, а където е възможно такова въздействие, то ще
е положително, като не се очаква да е значително.
За установяване на непредвидени въздействия и измерване на въздействието върху
околната среда и човешкото здраве при прилагането на Морската стратегия са
предложени мерки по наблюдение и контрол.
В заключение, екипът от независими експерти, разработил доклада за ЕО, препоръчва
на министъра на околната среда и водите да съгласува проекта на Морската стратегия,
който при изпълнение на препоръчаните мерки в доклада за ЕО, ще постигане не само
поддържане на „добро състояние" на морската околна среда, но и нейната защита и
съхраняване, предотвратяване на нейното влошаване и няма да окаже значително
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, няма да окаже
отрицателно въздействие върху целостта и структурата на защитените зони и ще
създаде условия за положително въздействие върху околната среда, предотвратяване
риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно
действащите в страната норми за качество на околната среда.
16.

Приложения
16.1Приложение I - Списък на съществуващите мерки
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