РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

ДОКЛАД
по наблюдение и контрол при прилагането
на Морската стратегия на Република България 2016 – 2021 г.

I. Встъпителна част
Настоящият доклад се изготвя на основание чл. 30, ал. 1 от Глава шеста „Наблюдение и
контрол при прилагането на плана/програмата“ на Наредба за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 31 от
12.04.2019г.). Съгласно Становище по екологична оценка № 8-3/2016 за съгласуване на
проект на Морска стратегия и програмата от мерки към нея за периода 2016-2021г. (МС),
БДЧР изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на МС, включително на
мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на
предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването му, който да представи в
МОСВ за одобряване не по-късно от 1 юли на всяка трета година.
Целта на настоящия доклад за наблюдение и контрол при прилагането на МС в
Черноморски район 2016-2021 е да представи постигнатото изпълнение на заложените в
плана цели и мерки от действието му през 2017 и 2018 година, въз основата на система от
индикатори за наблюдение, определени в Становище по Екологична оценка № 8-3/2016 г. на
МОСВ.
В Доклада са използвани данни от дейността на БДЧР, както и данни, предоставени
от определените като отговорни институции за отчета на мерките за наблюдение и контрол
при прилагането на ПУРБ от Становището.
Морската стратегия на Република България (МС) е изготвена във връзка с
транспониране на изискванията на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС в
българското законодателство с Наредбата за опазване на околната среда в морските води (в
сила от 30.11.2010 г., приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г.) и изпълнението на
ангажиментите на България по чл. 1, т. 1 и 2 от РДМС. Морската стратегия за периода 2016 2021 г. и програмата от мерки са приети с Решение №1111/29.12.2016 г. на Министерски
съвет.
Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8 от
РДМС), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9
РДМС) и набелязването на екологични цели и свързаните с тях индикатори (съгласно чл. 10
РДМС) представляват първата част от морската стратегия. Програмата за мониторинг
(съгласно чл. 11 от РДМС) е втората част на морската стратегия и е разработена през 2014 г.
Проектът на Програмата от мерки е разработен в съответствие с член 13 (1) от РДМС и
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съответно чл. 12 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води. Морската
стратегия разглежда 11 качествени дескриптора, както следва:














Дескриптор 1 Биологично разнообразие – дънни местообитания и
Дескриптор 6 Цялост на морското дъно
Дескриптор 1 Биологично разнообразие – пелагични местообитания
Дескриптор 1 Биологично разнообразие – Риби
Дескриптор 1 Биологично разнообразие – Морски бозайници
Дескриптор 2 Неместни видове
Дескриптор 3 Търговски видове риби и черупкови, обект на промишлен
риболов
Дескриптор 5 Еутрофикация
Дескриптор 7 Изменения на хидрографските условия
Дескриптор 8 Концентрация на химични замърсители в морската околна среда
Дескриптор 9 Замърсители в риба и други морски храни
Дескриптор 10 Морски отпадъци
Дескриптор 11 Въвеждане на подводен шум и енергия в морската околна среда

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, e извършена екологична оценка (ЕО) на
проекта на Морската стратегия и Програмата от мерки.

1.

Програма от мерки към МС и предприети действия за наблюдение и контрол
изпълнението на Програмата от мерки към МС.

Програмата от мерки към Морската стратегия обхваща 9 теми: седем от тях са
свързани с единадесетте качествените дескриптори на морската среда, а две са допълнителни
теми: защитени морски зони и общи (кръстосани мерки, свързани с управление в по-широк
смисъл, като координацията между администрациите, участието на обществеността).
Обхванатите от ПоМ теми са: Биоразнообразие (дескриптори 1, 4 и 6); Неместни видове
(дескриптор 2); Търговски видове риби и черупкови (дескриптор 3); Еутрофикация,
замърсители и ефекти от замърсяването, замърсители в риба и други морски храни
(дескриптори 5, 8, 9 ); Изменения на хидрографските условия (дескриптор 7); Морски
отпадъци (дескриптор 10); Въвеждане на подводен шум и енергия (дескриптор 11); Морски
защитени зони и Общи мерки. За представяне на окончателните 23 трансгранични и
национални мерки включени в българската ПоM, са създадени формуляри за всяка нова
мярка, като е работено в посока уеднаквяване и съответствие между формулярите за
България (за национални и трансгранични мерки) и Румъния (за трансгранични, а вероятно и
национални мерки). Структурата на формулярите съответства на определения от ЕК образец
за докладване и е в съответствие с чл. 13 (9) от РДМС. Новите (национални и трансгранични)
мерки са представени в Приложения ІІІ.2 и ІІІ.3 на МС, налична на интернет страницата на
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БДЧР в раздел „Морска околна среда“, подраздел „Морска стратегия на Р България и
Програма от мерки“.
През 2017 г. стартира прилагането на МС и изпълнението на ПоМ. Беше извършено
електронно докладване на новите и съществуващите мерки към Програмата от мерки
(ПоМ) пред ЕК чрез платформата Reportnet на Европейската агениция по околна среда
(ЕАОС). В изпълнение на мерки от ПоМ към МС 2016-2021г. от компетентност на БД, в
рамките на осигуреното финансиране от ПУДООС през 2017 г. са подготвени технически
задания, възложени са поръчки и са изпълнени два договора за външна услуга:
 Договор № 376/27.07.2017 г. с предмет „Провеждане на мониторинг на
макроотпадъци по плажните / бреговите ивици на Северното и Южното Черноморие
за 2017 г. съгласно програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци
на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕO”: Проведени са 3 сезонни
мониторингови кампании по 10- те плажни ивици за наблюдение на морски
отпадъци. Общият брой намерени отпадъци за десетте плажа и през трите
мониторинга са 77 196 бр., като най-много са намерените на канал 2 Варненско
езеро-Черно море (нов канал) 17 413 бр.
 Договор № 382 / 18. 10. 2017 г. за изпълнение на поръчка за възлагане на изработка на
промотиращи материали с логото на "Black Sea Watch" – изработени са шапки,
тениски, логото е включено в брошурата по проект ISMEIMP.
През 2018 г. в рамките на осигуреното финансиране от ПУДООС са подготвени
следните технически задания и проведени процедури за мерки от компетентността на БДЧР:
 Актуализиране на Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда,
критерии за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) и екологични цели
за неговото постигане съгласно Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕO. Подготвена документация и открита процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с Решение №
12-00-31 от 16.07.2018 г. за поръчка с предмет „Актуализация на първоначална
оценка на състоянието на морската околна среда, дефинициите за добро състояние,
екологичните цели и индикатори, съгласно чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за
морска стратегия (РДМС) по пет обособени позиции“:
- Обособена позиция № 1: Актуализация на първоначалната оценка на морската
околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по
дескриптор 1 – Биоразнообразие– морски бозайници
- Обособена позиция № 2: Актуализация на първоначалната оценка на морската
околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по
дескриптор 8 – Замърсители в морската околна среда
- Обособена позиция № 3: Актуализация на първоначалната оценка на морската
околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по
дескриптор 9 – Замърсители в риби и други морски храни
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-

Обособена позиция № 4: Актуализация на първоначалната оценка на морската
околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по
дескриптор 10 – Морски отпадъци
Обособена позиция № 5:Актуализация на първоначалната оценка на морската
околна среда, дефинициите за ДСМОС, екологичните цели и индикатори по
дескриптор 11 – Подводен шум.

На основание чл.22, алинея 1, т.8, чл.108, т.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП е прекратена е
процедурата за възлагане на обществената поръчка тъй като не е подадена нито една оферта
за участие в процедурата, по нито една от петте обособени позиции.




Набавяне на актуална информация за състоянието на морската околна среда във
връзка с прилагане на втори цикъл на РДМС - Сключено споразумение № 409 / 03.
07. 2018 г. между БДЧР и ИО-БАН за мониторинг на морските води през 2018 г. във
връзка с изпълнение на РДВ и РДМС, и Анекс 1/ 30.10.2018 г. за допълнителен
мониторинг във връзка с констатиран разлив на петролни продукти от потънал
кораб SS"MOPANG".
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:

Сключен е договор с „Волик груп“ ООД с предмет: „Дизайн и изработка на
информационни материали“ (информационни табели и промотиращи материали за
кампании) с № 416/ 06.08.2018 г. Изработени са плик, съдържащ: стикер с баркод, флаер А5,
картичка А6 и химикалка и информационни табели: Рол банер стойка, Х-банер стойка и
Снап рамка. Сключен е договор с „Вербал“ ООД с предмет: „Изработване на аудиовизуални
материали“ с № 416/ 06.08.2018 г. Изготвени са 3 видеоклипа (по 1 мин.) и един общ филм от
тях (3 мин.). Сключен е договор с „Нова Броудкастинг Груп“ АД с предмет: „Излъчване на
аудиовизуални материали“ с № 428/ 19.10.2018 г. В периода 21-31.10.2018 г. са извършени 5ет излъчвания на 30” клипове по национална телевизия.
 „Мониторинг на избрани видове морски птици за 2018 г. съгласно програмата за
мониторинг по Дескриптор 1 – Биоразнообразие на Рамкова директива за морска
стратегия 2008/56/ЕO” – сключен Договор № 403/ 22.05.2018 г. със СНЦ „Зелени
Балкани“ с прието и платено изпълнение. Проведено е проучване на два вида
крайбрежни птици – мигриращия вид Средиземноморски буревестник (Puffinus
yelkouan) и среден (качулат) корморан (Phalacrocorax aristotelis). Отчетени са
максималните числености на качулати корморани, на избраните за наблюдение
места през летния и есенния сезон. Получените резултатите са използвани за
подобряване на програмата за мониторинг по Д1 (морски птици).
 „Провеждане на мониторинг на макроотпадъци по плажните / бреговите ивици на
Северното и Южното Черноморие за 2018 г. съгласно програмата за мониторинг по
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Дескриптор 10 Морски отпадъци на Рамкова директива за морска стратегия
2008/56/ЕO” – сключен Договор № 402/ 17.05.2018 г. със Сдружение „Наш свят“ с
прието и платено изпълнение. Мониторинга се състои в обследване на 10
плажни/брегови ивици за регистриране и класифициране на макроотпадъците по
брой и тегло, и вписването им в стандартизирана форма (протоколи), изготвена
съгласно основния списък с 8 категории и съответните им подкатегории от
европейското ръководство за мониторинг на морските отпадъци (Guidance on
Monitoring of Marine litter in European Seas, 2013). Честота на наблюдение през 2018
г. е 4 сезонни мониторингови кампании по 10- те плажни ивици за наблюдение на
морски отпадъци > 2,5 cm. Общият брой намерени отпадъци за 10-те брегови ивици,
за 4-те мониторингови кампании през 2018 г. е 49 789 бр., с общо тегло 2 987,644 кг.
II. Отчет по изпълнение на мерките от Становището по ЕО № 8-3/ 2016г.
Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на МС в
Черноморски район за басейново управление на водите са отразени изцяло в МС и
Програмата от мерки.
1. По т. I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия
А. Общи условия и мерки
По т. 1 и т. 2.
Общите мерки са отразени в окончателния вариант на Морска стратегия и програмата
от мерки - Приложение III.4.
При разглеждане на планове, програми и инвестиционни намерения се съблюдава
осъществяването им да бъде в съответствие и с целите на Морската стратегия за постигане
на ДСМОС, недопускане на неблагоприятни последствия и да не противоречат на
режимите за защитените зони и територии, както и плановете им за управление.
През 2017 г. във връзка с обществено обсъждане на План за управление на защитена
зона „Комплекс Калиакра“е изготвено обобщено становище от БДЧР и ИО-БАН до ИБЕИБАН относно необходимостта от внасяне на корекции в плана (синхронизиране с
одобрените втори ПУРБ на ЧРБУ и Морската стратегия на Р България); Представител на
БДЧР участва в общественото обсъждане на Плана, 04.08.2017 г., Община Каварна и е
изготвено становище към МОСВ относно обществено обсъждане на проект на заповед за
обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна.
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Б. Мерки за отразяване в окончателния вариант на Морска стратегия и
програмата от мерки:
По т. 1.
Мярката е отразена в окончателния вариант на Морска стратегия и програмата от мерки
- коригирано наименование на нова мярка 15 (Приложение III.2 (Списък с нови мерки) и
III.3 (Формуляри с нови мерки) към Морската стратегия)
Мярка № 15 ''Създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски защитени
зони в Р България и Румъния, както и на планове за управлението им. Увеличаване на
площта на защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии в
морската среда. Подобрен контрол на регламентираните дейности в защитените зони и
защитените територии''. Изпълнението на мярката е в компетенциите на отговорните
институции МОСВ, БДЧР. Допълва мярка 14 относно изготвяне/актуализиране на планове за
управление на защитените зони и защитените територии, включващи морска акватория, като
се имат предвид изискванията на Рамковата Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО.
Дирекция НСЗП към МОСВ е бенефициент по проект BG16M1OP002-3.006-0001 „Знания
за Натура“ с - основа на разработване на териториалните планове за управление на
Натура 2000, в които ще бъдат формулирани допълнителни мерки, насочени към опазване
на съответните видове и местообитания, и проект BG16M1OP002-3.005-0001-C02 "Натура
2000 в Черно море" - основна дейност е проучване и картиране на разпространението на
типовете природни местообитания на видове и техните популации, както и определяне на
природозащитното им състояние в морските пространства на Р България.
По т. 2.
Мярката е отразена в окончателния вариант на Морска стратегия чрез допълнения в
нови мерки 8 и 14 (Приложение III.2 (Списък с нови мерки) и III.3 (Формуляри с нови
мерки) към Морската стратегия)
Мярка № 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''.
Провеждане на ежегодни обследвания в зоните, предмет на тралиране с бийм тралове,
анализ на въздействията и тенденциите в изменението им в рамките на цикъла за
прилагане на РДМС. С цел опазване на благоприятния консервационен статус на морските
местообитания и видовете, в защитените зони в морски води по реда на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и в защитените територии, определени по реда на Закона
за защитените територии (ЗЗТ), да се прилага пълна забрана за тралиране и драгиране в
обхвата на тези зони.
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В. Мерки за изпълнение при прилагането на Морска стратегия и програмата от
мерки:
По т. 1.
Мерките за изпълнение при прилагането на Морска стратегия и програмата от мерки са
отразени в Приложение III.4
При постъпване на инвестиционно предложение се прави преценка за всеки конкретен
обект и в зависимост от характера на дейността се поставят условия към реализацията.
По т. 2.
Мерките за изпълнение при прилагането на Морска стратегия и програмата от мерки са
отразени в Приложение III.4
При изпълнението на 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) отговорните институции са МОСВ, БДЧР, ДППИ.
Проведени са срещи с представители на ДППИ-Варна и Бургас, пристанищни оператори за
съдействие за прилагане на мярката. През 2018 г. От страна на ДППИ е възложена
обществена поръчка с предмет: "Обследване на територии за депа за драгажни маси",
подадени са предложения за подводно депо Налбанка и подводно депо Малка Чайка.
По т.3.
Мерките за изпълнение при прилагането на Морска стратегия и програмата от мерки са
отразени в Приложение III.4
По т. 4.
Мерките за изпълнение при прилагането на Морска стратегия и програмата от мерки са
отразени в Приложение III.4
Изпълнението на Мярка № 19 ''Развитие на нетрадиционни за България и/или иновативни
технологии за производство на морски аквакултури или за добив на стопански ценни
видове'' е свързано с публикуване на покани за разработване на проектни предложения и
стартиране изпълнението на проекти. По Програмата за морско дело и рибарство 2014 2020 г. е публикувана индикативна годишна работна програма за процедури през 2019 г.
По ФМ на ЕИП 2014 - 2021 г. Е предвидено да бъдат финансират проекти свързани с
иновативни методи за пречистване на води и намаляване на морските отпадъци.

2. По т.II. „Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда
и човешкото здраве при прилагането на Морската стратегия”.
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За събиране на необходимата информация са изпратени писма до отговорните за
изпълнение 6 бр. институции: РИОСВ-Варна, РИОСВ-Бургас, ИАРА-Бургас, ИО-БАН,
ИАОС и дирекция „НСЗП“ в МОСВ. Получени са отговори от всички и информацията за
наблюдение и контрол на мерките е обработена и структурирана, както следва:
1. Мярка 1: Към мярка 13 от Нови мерки към Програмата от мерки:
• Опазване на мигриращия вид Средиземноморски буревестник и Среден (Качулат)
корморан в крайбрежните, териториални води и Изключителната икономическа зона на
Черноморските държави
• Изследвания за числеността и разпространението на Средиземноморския буревестник
и Качулатия корморан по Черноморското крайбрежие
с индикатори:
- Брой установени индивиди от Средиземноморския буревестник и Качулатия
корморан по Черноморското крайбрежие и сравнение с предишни числености - бр. и %;
- Публикувани резултати (доклади, публикации) относно дейностите в морето, които
оказват отрицателно влияние върху популациите на двата ключови вида - бр.
Напредък по изпълнение на мярката:
1.По данни на ИАОС през 2017 г. са регистрирани 544 зимуващи индивида Качулат
корморан като няма регистрирани набюдения на Средиземноморски буревестник. За 2018 г.
са регистрирани 197 зимуващи индивида Качулат корморан и 40 индивида
Средиземноморски буревестник. По отношение на втория индикатор "Публикувани
резултати относно дейностите в морето, които оказват отрицателно влияние на двата
ключови вида - бр." ИАОС не разполага с информация.
2. Дирекция НСЗП не разполага с исканата информация. За мигриращите видове птици
Средиземноморски буревестник и Среден корморан се подготвя информация от ИАОС в
рамките на проект "Анализ и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на
докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците
3. РИОСВ-Бургас не е участвала и изпълнявала проекти в изпълнение на мерките за
наблюдение и контрол при прилагане на Морската стратегия на Р България. Инспекцията не
разполага с информация за стойностите на индикаторите за 2017 и 2018 г. по прилагане на
Мярка за наблюдение и контрол №1, 2 и 3 съгласно становището по ЕО №8-3/2016 г. на
Министъра на околната среда и водите
4. РИОСВ-Варна за периода 2017-2018 г. не е разработвала проекти и не е извършвала
дейност по изпълнението на мерките, описани в становище по ЕО 8-3/2016 г. на Министъра
на околната среда и водите
5. През 2018 г. БДЧР е възложила мониторинг на избрани видове морски птици средиземноморския буревестник (Puffinus yelkouan) и качулатия корморан подвид desmarestii
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii).
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2 Мярка 2:Мониторинг на средообразуващите макрозообентосни видове по характерни
морски биоценози с индикатор: Индекси, оценяващи състоянието и функционалността на
бентосното съобщество - видово разнообразие и богатство, съотношение опортюнисти/
чувствителни видове, биотичен индекс (AMBI)
Напредък по изпълнение на мярката:
1. Изпълнен мониторинг на морската околна среда по РДМС в рамките на следните
Споразумения: Споразумение № Д-33-28/31.07.2017 г. между МОСВ и ИО-БАН за
изпълнение на задълженията на ИО, произтичащи по чл. 171, ал. 2, т. 3 от ЗВ за изпълнение
на мониторинговите изисквания на РДВ и РДМС.; Споразумение № Д-33-36/28.05.2018 г.
между МОСВ и ИО-БАН за изпълнение на задължения по извършване на мониторинг на
Черно море, на основание чл. 171, ал. 2, т. 3 от ЗВ. Ръководител на дейност "Анализ и
интерпретация на разултатите по РДМС"; Споразумение № 409/03.07.2018 г. и Анекс №
1/30.10.2018 г. между БДЧР и ИО-БАН на основание Заповед №РД-410/03.07.2018 г. на
министъра на ОСВ за изпълнение на програма за мониторинг на морски води през 2018 г.,
във връзка с РДМС. От ИО-БАН е изразено становище, че индикаторът не е формулиран
коректно.
2. РИОСВ-Бургас не е участвала и изпълнявала проекти в изпълнение на мерките за
наблюдение и контрол при прилагане на Морската стратегия на Р България. Инспекцията не
разполага с информация за стойностите на индикаторите за 2017 и 2018 г. по прилагане на
Мярка за наблюдение и контрол №1, 2 и 3 съгласно становището поЕО №8-3/2016 г. на
Министъра на околната среда и водите.
3. РИОСВ-Варна за периода 2017-2018 г. не е разработвала проекти и не е извършвала
дейност по изпълнението на мерките, описани в становище по ЕО 8-3/2016 г. на Министъра
на околната среда и водите.

3
Мярка 3: При прилагане на мярка 16 от Програмата от мерки: Мониторинг и
контрол върху неместните видове риби, миди и ракообразни, внасяни за аквакултури с
индикатори:
- Брой видове; данни за биологията на видовете; Установени аквакултурни
неместни видове извън районите за култивирането им;
-

Наличие на биологични смущения в морската среда от селективна екстракция на
видове, включително инцидентен и нецелеви улов;

-

Съобщества, доминирани от местни видове.

Напредък по изпълнение на мярката:
1. Съгласно информацията от ИАРА за периода не са постъпвали данни за неместни видове
риби, миди и ракообразни, внасяни за аквакултури и на докладвани улови на такива видове.
2. РИОСВ-Бургас не е участвала и изпълнявала проекти в изпълнение на мерките за
наблюдение и контрол при прилагане на Морската стратегия на Р България. Инспекцията не
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разполага с информация за стойностите на индикаторите за 2017 и 2018 г. по прилагане на
Мярка за наблюдение и контрол №1, 2 и 3 съгласно становището по ЕО №8-3/2016 г. на
министъра на околната среда и водите
3. РИОСВ-Варна за периода 2017-2018 г. не е разработвала проекти и не е извършвала
дейност по изпълнението на мерките, описани в становище по ЕО 8-3/2016 г. на министъра
на околната среда и водите
4. Дирекция „НСЗП“, МОСВ не разполага с исканата информация. За мигриращите видове
птици Средиземноморски буревестник и Среден корморан се подготвя информация от
ИАОС в рамките на проект "Анализ и проучвания на видове и природни местообитания,
предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата
за птиците.
III. Обобщения и изводи.
След анализ на информацията, представена в Приложение № 1, можем да обобщим, че е
стартирало изпълнението на част от мерките, като за 2018 г. се отчита напредък по
изпълнението им, спрямо предходния период. За нестартиралите мерки основните причини
за отчитане на неизпълнение са:
1. Липсата на финансови инструменти за обезпечаване на заложените дейности в
Програмата от Мерки по Морската стратегия;
2. Незаинтересованост от страна на институциите и дружествата, определени в
Програмата от мерки за реализирането им. Не припознаване на заложените дейности в
обхвата им на действие, както и не планиране на средства в бюджетите на отговорните
институции.
3. Отчита се липсата на контрол и данни за изпълнение по исканите в доклада за
екологична оценка индикатори, показателни за прилагане на Морската стратегия.
IV. Приложения.
Резултатите с обработената информация е представена в следните Приложения:
Приложение 1: “Напредък на мерките за наблюдение и контрол по Становище №8-3/2016 г.
за 2017 и 2018 г.“

Изготвил:
Т.Кръстева
Мл.експерт отдел „ОМВМ“, Дирекция „Планове и разрешителни“
Съгласувал:
Н-к отдел „ОМВМ“
Директор на Дирекция „Планове и разрешителни“
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№

Мярка за наблюдение и
контрол

1. Към мярка 13 от Нови мерки
към Програмата от мерки:
• Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски
буревестник и Среден
(Качулат) корморан в
крайбрежните, териториални
води и Изключителната
икономическа зона на
Черноморските държави
• Изследвания за числеността и
разпространението на
Средиземноморския
буревестник и Качулатия
корморан по Черноморското
крайбрежие

Индикатори по
прилагане на мярката

Периодичност
Орган,
Напредък
отговорен за
(срок)
предоставяне
на
информацията
Брой установени индивиди от На всеки две МОСВ,
РИОСВ-Бургас: не е участвала и изпълнявала проекти в изпълнение
Средиземноморския
години
ИАОС, БДЧР, на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Морската
буревестник и Качулатия
РИОСВ
стратегия на Р България. Инспекцията не разполага с информация за
корморан по Черноморското
стойностите на индикаторите за 2017 и 2018 г. по прилагане на Мярка
крайбрежие и сравнение с
за наблюдение и контрол №1, 2 и 3 съгласно становището по ЕО №8предишни числености - бр. и
3/2016 г. на Министъра на околната среда и водите
%;
РИОСВ-Варна: за периода 2017-2018 г. не е разработвала проекти и не
Публикувани резултати
е извършвала дейност по изпълнението на мерките, описани в
(доклади, публикации) относно
становище по ЕО 8-3/2016 г. на Министъра на околната среда и водите
дейностите в морето, които
оказват отрицателно влияние
Дирекция НСЗП в МОСВ не разполага с исканата информация. За
върху популациите на двата
мигриращите видове птици Средиземноморски буревестник и Среден
ключови вида - бр.
корморан се подготвя информация от ИАОС в рамките на проект
"Анализ и проучвания на видове и природни местообитания, предмет
на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от
Директивата за птиците
ИАОС: През 2017 г. са регистрирани 544 зимуващи индивида Качулат
корморан като няма регистрирани наблюдения на Средиземноморски
буревестник. За 2018 г. са регистрирани 197 зимуващи индивида
Качулат корморан и 40 индивида Средиземноморски буревестник. По
отношение на втория индикатор "Публикувани резултати относно
дейностите в морето, които оказват отрицателно влияние на двата
ключови вида - бр." ИАОС не разполага с информация.
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2

Мониторинг на
средообразуващите
макрозообентосни видове по
характерни морски
биоценози

Индекси,оценяващи
състоянието и
функционалността на
бентосното съобщество видово разнообразие и
богатство, съотношение
опортюнисти/чувствителни
видове, биотичен индекс
(AMBI)

На всеки две
години

БДЧР,
РИОСВ,
Институт по
океанология
БАН

ИО-БАН: Изпълнен мониторинг на морската околна среда по РДМС в
рамките на следните Споразумения: Споразумение № Д-3328/31.07.2017 г. между МОСВ и ИО-БАН за изпълнение на
задълженията на ИО, произтичащи по чл. 171, ал. 2, т. 3 от ЗВ за
изпълнение на мониторинговите изисквания на РДВ и РДМС.;
Споразумение № Д-33-36/28.05.2018 г. между МОСВ и ИО-БАН за
изпълнение на задължения по извършване на мониторинг на Черно
море, на основание чл. 171, ал. 2, т. 3 от ЗВ. Ръководител на дейност
"Анализ и интерпретация на разултатите по РДМС"; Споразумение №
409/03.07.2018 г. и Анекс № 1/30.10.2018 г. между БДЧР и ИО-БАН на
основание Заповед №РД-410/03.07.2018 г. на министъра на ОСВ за
изпълнение на програма за мониторинг на морски води през 2018 г.,
във връзка с РДМС.

Р РИОСВ-Бургас: не е участвала и изпълнявала проекти в изпълнение
на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Морската
стратегия на Р България. Инспекцията не разполага с информация за
стойностите на индикаторите за 2017 и 2018 г. по прилагане на Мярка
за наблюдение и контрол №1, 2 и 3 съгласно становището поЕО №83/2016 г. на Министъра на околната среда и водите
Р РИОСВ-Варна: за периода 2017-2018 г. не е разработвала проекти и не
е извършвала дейност по изпълнението на мерките, описани в
становище по ЕО 8-3/2016 г. на Министъра на околната среда и
водите
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Приложение 1:“ Напредък на мерките за наблюдение и контрол по Становище №8-3/2016 г. за 2017 и 2018 г.“
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При прилагане на мярка 16 от Брой видове; данни за
Преди
МОСВ,
Програмата от мерки:
биологията на видовете;
издаване на
ИАРА,
Мониторинг и контрол върху Установени аквакултурни
разрешителни РИОСВ
неместните видове риби, миди неместни видове извън
за дейността и
и ракообразни, внасяни за
районите за култивирането им; по време на
аквакултури
Наличие на биологични
експлоатацията
смущения в морската среда от на
селективна екстракция на
аквакултурата
видове, включително
инцидентен и нецелеви улов;
Съобщества, доминирани от
местни видове.

ИАРА: Съгласно информацията от ИАРА за периода не са постъпвали
данни за неместни видове риби, миди и ракообразни, внасяни за
аквакултури и на докладвани улови на такива видове.
РИОСВ-Бургас: не е участвала и изпълнявала проекти в изпълнение на
мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Морската
стратегия на Р България. Инспекцията не разполага с информация за
стойностите на индикаторите за 2017 и 2018 г. по прилагане на Мярка
за наблюдение и контрол №1, 2 и 3 съгласно становището по ЕО №83/2016 г. на министъра на околната среда и водите
РИОСВ-Варна: за периода 2017-2018 г. не е разработвала проекти и не
е извършвала дейност по изпълнението на мерките, описани в
становище по ЕО 8-3/2016 г. на министъра на околната среда и водите
Дирекция НСЗП в МОСВ не разполага с исканата информация. За
мигриращите видове птици Средиземноморски буревестник и Среден
корморан се подготвя информация от ИАОС в рамките на проект
"Анализ и проучвания на видове и природни местообитания, предмет
на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от
Директивата за птиците
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