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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 писмоизх. № 05-08-5157/11.08.2015г. и в писмо изх. № ЕО20/06.07.2016 г.
Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО, е представен в
следващото каре.
Каре 1: Ключова нормативна рамка
Законова рамка на България и съответните документи, свързани с процеса по ЕО
-

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – обн. ДВ, бр. 91/2002 г.;

-

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.;

-

Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.;

-

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредба за ЕО), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/
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2004 г.;
-

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (Наредба за ОС) – обн. ДВ, бр. 73 /2007 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.
Методите и техниките, предвидени за оценка на околната среда и за изготвяне на
доклада за екологична оценка, са тези, посочени в насоките и ръководствата, изброени
в предходния раздел, и по-специално в 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;

•

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.

За да се позволи идентификация на взаимодействията между Морската стратегия и
околната среда, ЕО включва преглед на съществуващото състояние на компонентите и
факторите на околната среда и ги оценява спрямо целите на Морската стратегия.
Докладът за ЕО анализира и оценява вероятните значителни въздействия върху
околната среда, включително вторични, кумулативни, синергични/едновременни,
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и
отрицателни въздействия на предвижданията на Морската стратегия, които са
разгледани по отделни компоненти (биоразнообразие, почви, води, въздух и др.)
Въз основа нанаправените анализи и на база на съответната обосновка в ЕО са дадени
препоръки за смекчаване прилагането на конкретни мерки и дейности на в обхвата на
Морската стратегия, включително и мерки за предотвратяване, намаляване или
компенсиране на неблагоприятните въздействия.
Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в Морската
стратегия цели и Програмата от мерки се обобщава в рейтинг матрица
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.
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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.
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2. Обхват на Морската стратегия
2.1. Географски обхват
Излаз на Черно море имат шест държави, това са: България (378 km), Грузия (310 km),
Румъния (225 km), Русия (800 km, вкл. Азовско море), Турция (1329 km), Украйна (2782
km, вкл. Азовско море), като за четири от тях (България, Грузия, Румъния и Украйна) е
единственият излаз на море. Тези държави са и шестте държави-членки на
Черноморската Комисия.
Карта на Черноморски басейн на която се виждат изключителните икономически зони
(ИИЗ) на шестте държави-членки на Черноморската Комисия (България, Грузия, Русия,
Турция, Румъния и Украйна), е представена на Фигура 2.1-1. От картата е видно, че
морските води, граничещи с българските, принадлежат на Румъния и Турция, а също
така Украинската ИИЗ контактува с Българската ИИЗ само в най-източната й точка.
Фигура 2.1-1. Изключителни икономически зони (ИИЗ) на шестте държави-членки на
Черноморската Комисия (България, Грузия, Русия, Турция, Румъния и Украйна)

В съответствие с Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) 2008/56/ЕО
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).
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Съгласно чл. 6, чл. 16, ал. 1 и чл. 45 от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Р България (обн. ДВ. бр.12 от 11.02.2000 г., изм. ДВ.
бр.26 от 01.04.2016 г.), териториалните води и Изключителната икономическа зона
(ИИЗ) включват:
Териториалното море на Република България - включва прилежащата към брега и
вътрешните морски води морска ивица с широчина 12 морски мили, измервана от
изходните линии. За изходни линии служат линията на най-големия отлив от брега или
правите линии, съединяващи двете крайни точки на заливите и пространствата, както
следва:
1. водите между бреговата линия и изходните линии, от които се измерва
ширината на териториалното море;
2. водите на пристанищата, ограничени откъм морето с линията, съединяваща
най-отдалечените точки в морето на котвените места, хидротехническите и другите
постоянни пристанищни съоръжения;
3. водите на:
а) Варненския залив между бреговата линия и правата линия, съединяваща нос
Св. Константин с нос Иланджик;
б) Бургаския залив между бреговата линия и правата линия, съединяваща нос
Емине с Маслен нос;
4. водите между бреговата линия и правите изходни линии, съединяващи нос
Калиакра с нос Тузлата, нос Тузлата с нос Екрене и Маслен нос с нос Ропи.
Териториалните води включват 12-милната морска акватория с площ 6 358 кв. км.,
с обща дължина 378 км.
Изключителната икономическа зона на Република България - простира се отвъд
границите на териториалното море на разстояние до 200 морски мили от
изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното море.
Българската изключителна икономическа зона възлиза на 29 052 кв.км, т.е 6,8 % от
общата площ ( 421638 кв.км ).
Фигура 2.1-2. Териториални води и ИИЗ на Република България

По отношение на основните екологични зони в Черно море:
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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 сатри 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 2.1-3. Райони за първоначална оценка в пелагиала на Българската акватория на Черно море

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 35600 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.
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Фигура 2.1-4. Райони за първоначална оценка в бентала на българската акватория на Черно море

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 предварителнатаоценка 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 хидродинамичнитехарактеристики, 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
оценкапоради 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
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т.н. периферна шелфова тераса, чийто източен край маркира границата шелфконтинентален склон.
Фигура 2.1-5. Подялба на българския сектор на Черно море на зони на оценка

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 показани на Фигура 2.1-6).
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Фигура 2.1-6 Черноморски общини

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
вморските 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
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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 меркиза 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;

б) въвеждане в действие на програмата от мерки, нейното изпълнение, наблюдение и
оценка.
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3. Цели на Морската стратегия и Програма от мерки
3.1.Цели на Морската стратегия
Морската стратегия e насочена към опазване и подобряване на състоянието на морската
околна среда и на съществуващите, или очаквани неблагоприятни въздействия.
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, като
анализът:
o се основава на оценка на видовете натиск и въздействия при едновременното
отчитане на комбинирания качествен и количествен ефект от въздействието
на различните видове натиск, както и очертаващите се тенденции;
o обхваща основните кумулативни и комбинираните (синергичните)
въздействия върху морската околна среда и отчита съответните оценки,
изготвени до момента въз основа на действащото законодателство на ЕС;

•

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

•

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.

При изготвяне на оценките органите координират действията си по сфери на
компетентност с другите държави членки от морския регион на Черно море, с цел да се
осигури:
•

последователност и съвместимост в методите за оценка;

•

отчитане на трансграничните въздействия и характеристики

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). През 2015 г.
стартира процес на ревизия на Решение 2010/477/ЕС и Приложение III от РДМС
2008/56/ЕО с цел улесняване на държавите – членки при извършване на ревизията на
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Първоначалната оценка на морската околна среда, както и дефиниране на измерими,
количествени цели и индикатори за постигане на добро състояние във втори цикъл на
прилагане на директивата.
Определянето на подробен набор от екологични цели и свързаните с тях индикатори за
постигане на добро състояние на морската околна среда се извършва въз основа на
първоначалната оценка, оценените въздействия и натиск и предвид списъка с
характеристики.
При определяне на екологичните цели и индикатори се вземат предвид мерките в
процес на изпълнение, ориентирани към действащи екологични цели по отношение на
морските води, установени на национално, регионално или международно ниво, за
гарантиране на взаимната съвместимост и отчитане, доколкото е възможно, на
съответните характеристики и трансгранични въздействия върху морската околна
среда.
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:
•

въз основа на съгласуван и изчерпателен анализ на характеристиките, видовете
натиск и въздействия;

•

във връзка с осигуряване на необходимата информация;

•

предвид определените екологични цели.

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;
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
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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
За да се намали антропогенният натиск върху морската среда, е необходимо да се
планират и приложат мерки, за да се гарантира постигането и поддържането на добро
състояние 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.
Програмата от мерки се отнася за териториалните морски води (в тяхната цялост от
изходните линии, от които се измерват до границата с ИИЗ) и изключителната
икономическа зона (ИИЗ) на Р България. В крайбрежните води, ПоМ по РДМС
2008/56/ЕО надгражда Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС.
Периодът на изпълнение на програмата от мерки е от 2016 до 2021 г.
Програмата от мерки обхваща 9 теми: седем от тях са свързани с единадесетте
качествените дескриптори на морската среда, а двете са допълнителни теми: защитени
морски зони и общи (кръстосани мерки, свързани с управление в по-широк смисъл,
като координацията между администрациите, участието на обществеността), както са
описани по-долу:
•

Биоразнообразие (дескриптори 1, 4 и 6)

•

Неместни видове (дескриптор 2)

•

Търговски видове риби (дескриптор 3)

•

Еутрофикация, замърсители и ефекти от замърсяването,замърсители в риба и
други морски храни (дескриптори 5,8,9 )

•

Трайни изменения в хидрографските условия (дескриптор 7)

•

Морски отпадъци (дескриптор 10)

•

Подводен шум и енергия (дескриптор 11)

•

Морски защитени зони

•

Общи 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
22

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

намаляване на натиска върху морската околна среда, от страна на човешката дейност и
за подобряване на състоянието й. 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
(Конвенциите за баластните води, за общата политика в областта на рибарството, за
морска транспортна политика).
Съществуващите мерки са дадени в Таблица 1.
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Таблица 1. Съществуващи (реализирани и планирани) мерки
№* №*

1
1

2
1

1

2

Име на мярката

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
3
4
5
SW (WFD)*MW
Провеждане на мониторинг с цел оценка на KTM 37
(MSFD)*
запасите (По предложение на МЗХ - да
отпадне, тъй като преповтаря друга мярка от
същото приложение, а именно: „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 използване на данни в
сектор "Рибарство" (НПСУИДСР).
Поставената
екологична
цел
4.3.1.
„Поддържане или увеличаване на изобилието и
разпределението на местообитанията на
посочените видове съгласно посочените в
РДМС доминиращи дънни местообитания и на
съответните местообитания, посочени в
Директивата за местообитанията (Директива
92/43/ЕЕС) и асоциираните с тях национални
биотопи" следва да бъде променена, тъй като
не кореспондира с мярката)
Превантивни мерки срещу нашествието на KTM 34
SW (WFD)*MW
неместни видове в морските води
(MSFD)*
(По предложение на МЗХ - Регламент №
708/2007 се прилага за въвеждането на
чуждоземни видове и преместването на
неприсъстващи
в
района
видове
за
използването им в аквакултури. Въвеждането
на неместни видове в България, в това число и
с цел отглеждането им като аквакултури,
подлежи на разрешителен режим от страна на
Министерство на околната среда и водите

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

6
Регламент
1380/2013
Европейския Парламент и
Съвета от 11 декември 2013
обща политика в областта
рибарството

на
на
за
на

Регламент
708/2007
относно
използването в аквакултурите на
чуждоземни и неприсъстващи в
района видове
(съгласно МЗХ - да отпадне
Регламент (ЕО) № 708 на Съвета
от 11 юни 2007 година относно
използването в аквакултурите на
чуждоземни и неприсъстващи в
района
видове
като
законодателство,
свързано
с

Отговорни институции за
прилагането на мярката

7
"Изпълнителна
агенция
по
рибарство и аквакултури към
Министерство на земеделието и
храните
http://iara.government.bg
file: Prilojenia_EO_2014_BSBD)"

Изпълнителна
агенция
по
рибарство и аквакултури към
Министерство на земеделието и
храните
(да
отпадне
Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА) към МЗХ
като отговорна институция за
прилагане на мярката)
(МОСВ - да се запише МОСВ
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№* №*

1

2

1

3

1

4

Име на мярката

3
(МОСВ) - Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за
условията и реда за издаване на разрешителни
за въвеждане на неместни или повторно
въвеждане на местни животински и растителни
видове в природата.
Поставената екологична цел към мярката:
„Поддържане на ниска биомаса на инвазивните
видове Mnemiopsis leidyi съгласно праговите
стойности в Българския доклад по чл. 10,
намаляване цъфтежа на тези видове" не
съответства на сферата на прилагане на
Регламент № 708/2007
Оценка на промените в екосистемите,
социални
и
икономически
последици,
произтичащи от инвазията на неместни видове
в засегнатите водни тела

Подобряване и внасяне на необходимите
пояснения в законодателството, свързано с
кейовете за риболов с лодка

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

KTM 34

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

KTM 39

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

6
изпълнението на мярката.
Мярката
е
изцяло
компетенциите на МОСВ

Отговорни институции за
прилагането на мярката

7
и МЗХ)
в (БДЧР – Предложението касае
мярка от съществуващия ПУРБ
2010-2015 г, която не подлежи на
преразглеждане и редакция
В новия ПУРБ мярката не
присъства)

Регламент
708/2007относно
използването в аквакултурите на
чуждоземни и неприсъстващи в
района видове (съгласно МЗХ - да
отпадне Регламент (ЕО) № 708 на
Съвета от 11 юни 2007 година
относно
използването
в
аквакултурите на чуждоземни и
неприсъстващи в района видове
Регламент
1380/2013
на
Европейския Парламент и на
Съвета от 11 декември 2013 за
обща политика в областта на
рибарството

Изпълнителна
агенция
по
рибарство и аквакултури към
Министерство на земеделието и
храните
(МЗХ - да отпадне ИАРА към
МЗХ като отговорна институция
за прилагане на мярката
(МОСВ - да се запише МОСВ и
МЗХ)
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията,(www.marad.bg),Ми
нистерство на околната среда и
водите
(MОСВ)
(http://www.moew.government.bg),
Министерство
на
отбраната
http://www.md.government.bg/,
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/
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№* №*

1
2

2
5

3

6

4

7

5

8

Име на мярката

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
3
4
5
Контрол на несъответствията с условията, KTM 31
SW (WFD)*MW
посочени в Разрешителните за ползване на
(MSFD)*
водни обекти
Контрол на бракониерството, включително:
- Улов, продажба и транспорт на забранени и
защитени видове риби и приулов
- Използване на риболовни съоръжения,
отговарящи на нормативните изисквания
- Спазване на определени квоти за риболов
Определяне на квоти и определяне на общ
допустим улов (total allowable catch TAC) на
ценни видове риби
(По предложение на МЗХ - да отпадне.
Възможностите за риболов, по смисъла на
Регламент № 1380/2013, се определят
ежегодно с регламент на Съвета към
Европейската комисия, а не от ИАРА.
Компетенциите на ИАРА са свързани с
определяне на критериите за разпределение на
квотите за улов и осъществяване на контрол.)
Забрана за:
- Улов по време на размножителния период на
рибите и другите хидробионти
- Улов и експлоатация на застрашени риби и
други хидробионти предвид специфични за
видовете и популациите характеристики
- Временни забрани за търговски и любителски
риболов с цел опазване на популациите
(По предложение на МЗХ - припокрива се по
смисъл с Мярка 34/37)
МОСВ – да се прецизира мярката

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7
Министерство на околната среда
и водите (MОСВ) и Басейнова
дирекция Черноморски район
(БДЧР)
"Изпълнителна
агенция
по
рибарство и аквакултури към
Министерство на земеделието и
храните
http://iara.government.bg"

KTM 35

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Регламент
1380/2013
Европейския Парламент и
Съвета от 11 декември 2013
обща политика в областта
рибарството

на
на
за
на

KTM 35

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Регламент
1380/2013
Европейския Парламент и
Съвета от 11 декември 2013
обща политика в областта
рибарството

на
на
за
на

"Изпълнителна
агенция
по
рибарство и аквакултури към
Министерство на земеделието и
храните
http://iara.government.bg"

KTM 35

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Регламент
1380/2013
Европейския Парламент и
Съвета от 11 декември 2013
обща политика в областта
рибарството

на
на
за
на

"Изпълнителна
агенция
по
рибарство и аквакултури към
Министерство на земеделието и
храните
http://iara.government.bg"
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№* №*

1
6

2
9

7

10

8

11

9

12

10

13

Име на мярката

Ключов
Води, обвързани с
Законодателство, свързано с
тип
прилагането на
изпълнението на мярката
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
3
4
5
6
SW (WFD)*MW
Директива 76/160/EEC от 8
Изграждане на канализационни мрежи на KTM 33
(MSFD)*
декември 1975за качеството на
агломерации с над 2 000 ЕЖ, между 2000 и 10
водите за къпане, Рамкова
000 ЕЖ и над 100 000 ЕЖ
Директива за водите 2000/60/EC
Коментар на експертите по ЕО:
(РДВ ), Директива за градските
дублира се с Мярка 48/51 (Изграждане,
отпадъчни води 91/27/EEC
реконструкция
или
модернизация
на
канализационна мрежа), поради което едната
мярка може да отпадне
Коментар на експертите по ЕО: да отпадне
тази мярка
Изграждане на нови, реконструкция и KTM 31;
SW (WFD)*
Директива 76/160/EEC от 8
модернизация на съществуващи ПСОВ на KTM 33
MW (MSFD)*
декември 1975за качеството на
агломерации, промишлени обекти и помпени
водите за къпане, Рамкова
станции свързани с ПСОВ в т.ч. изграждане на
Директива за водите 2000/60/EC
дълбоководно заустване
(РДВ ), Директива за градските
отпадъчни води 91/27/EEC
(МЗ – дублира се с мерки 9/12 и 47/50)
Изграждане на колектори за битови отпадъчни KTM 31;
SW (WFD)*
Директива 76/160/EEC от 8
води, целящо преустановяване изхвърлянето KTM 33
MW (MSFD)*
декември 1975за качеството на
им в области, свързани с настоящо и бъдещо
водите за къпане, Рамкова
водоизползване
Директива за водите 2000/60/EC
(РДВ ), Директива за градските
отпадъчни води 91/27/EEC
Изграждане на дълбоководно заустване за
SW (WFD)*MW
Директива 76/160/EEC от 8
изхвърляне на пречистени води от ПСОВ
(MSFD)*
декември 1975за качеството на
водите за къпане, Рамкова
(МЗ – дублира се с мерки 7/10 и 47/50)
Директива за водите 2000/60/EC
(РДВ ), Директива за градските
отпадъчни води 91/27/EEC
Укрепване на бреговете на Черно море за
SW (WFD)*
Директива 2001/42/EC относно
защита от свлачищни процеси
оценката на последиците на някои
планове и програми върху

Отговорни институции за
прилагането на мярката

7
Общини

Общини

Общини

Общини

Общини
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№* №*

Име на мярката

3

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
околната среда
Директива 85/337/EEC относно
оценка на въздействието на някои
публични и частни проекти върху
околната среда
Директива 2001/42/EC относно
оценката на последиците на някои
планове и програми върху
околната среда
Директива 85/337/EEC относно
оценка на въздействието на някои
публични и частни проекти върху
околната среда
Конвенция за предотвратяване на
замърсяването на морската среда
от преднамерено изхвърляне на
отпадъци и други материали

7

1

2

11

14 Изхвърляне на драгажни материали в
определените зони в Черно море – (По
предложение на МТИТС да се преформулира,
за да не се дублира с мярка 16/19)
(Коментар на експертите по ЕО: Тази мярка
да остане с предложената малка поправка, а
мярка 16/19 да отпадне)

KTM 38
КТМ 31

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

12

15 Пречиствателни станции за питейна вода

KTM 39

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Water
Framework
(Directive 2000/60/EC)

13

16 Осигуряване на оборудване за отстраняване на KTM 31;
замърсяването в пристанищните акватории на KTM 32
местно ниво (скимъри и т.н.)

SW (WFD)*MW
(MSFD*)

Директива
2004/35/CE
за
екологичната отговорност по
отношение на предотвратяването
и отстраняването на екологични
щети
Директива
2008/105/EC
за
определяне на стандарти за
качество на околната среда в
областта на политиката за водите

Directive

Държавно
предприятие
пристанищна
инфраструктура,
http://www.bgports.bg/, "Бургаски
Корабостроителници"
AД,
http://www.bourgasshipyards.com/,
"Кораборемонтен завод Бургас"
АД, http://koraboremonten-zavodi-port-burgas-ad.company.bg/
РИОСВ-БУРГАС;
РИОСВ
ВАРНА;
Изпълнители на дейностите по
драгиране, избрани чрез търгове
по ЗОП
Басейнова
дирекция
Черноморски район (БДЧР) към
Министерство на околната среда
и водите
Мярката е изпълнена
"Леспорт"
АД,
http://lesport.bg/Военноморски
сили
на
България
http://www.navy.mod.bg/,
Държавно
предприятие
Пристанищна инфраструктура,
http://www.bgports.bg/
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№* №*

1
14

15

16

Име на мярката

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
2
3
4
5
SW (WFD)*MW
17 Контрол върху дейностите по трансфер и KTM 31;
(MSFD)*
транспортиране на отпадъчни нефтопродукти KTM 32
(По предложение на МТИТС да се
преформулира на: Контрол върху дейностите
по управление и предаване на отпадъчни
нефтопродукти от експлоатацията на кораби)
(Съгласно МТИТС дублира мярка № 23/26 и
едната трябва да отпадне)
Коментар на експертите по ЕО:да се приеме
предложението на МТИТС, като се направи:
1.преформулиране на мярката (Контрол върху
дейностите по управление и предаване на
отпадъчни
нефтопродукти
от
експлоатацията на кораби)
2. да отпадне 23/26, поради дублиране с тази.
18 Контрол на замърсяването от кораби, KTM 31;
превозващи нефт и / или нефтени води,вредни KTM 32
течни вещества в наливно състояние,
опаковани вредни вещества
(По предложение на МТИТС да се
преформулира на: Контрол за предотвратяване
замърсяването от кораби с нефт и вредни
вещества, превозвани по море в наливно или
опаковано състояние”).
Коментарна експертите по ЕО: Да се приеме
предложението на МТИТС за преформулиране
на мярката: Контрол за предотвратяване
замърсяването от кораби с нефт и вредни
вещества, превозвани по море в наливно
или опаковано състояние”.
19 Изхвърляне на драгажни материали в KTM 31;

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

SW (WFD)*MW

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
Директива 2000/59/EC относно
пристанищните
приемни
съоръжения за отпадъци от
експлоатацията на корабите и на
остатъци от товариДиректива
2008/105/EC за стандартите за
качество на околната среда
Конвенцията MARPOL 73/78 и
нейния Анекс I, както и Наредба
№ 15

7
"Министерство на транспорта,
информационните технологиии
съобщенията
(www.marad.bg), Изпълнителна
агенция Морска администрация "

MARPOL
73/78,
Директива
2000/59/EC
относно
пристанищните
приемни
съоръжения за отпадъци от
експлоатациятана корабите и на
остатъци от товари, Директива
2009/123/EC за изменение на
Директива
2005/35/EC
относнозамърсяване от кораби и
налагане
насанкции
при
нарушения,Директива2008/105/EC
за стандартите за качество на
околната среда Анекси I, II и III на
MARPOL 73/78

"Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(www.marad.bg), Изпълнителна
агенция Морска администрация"

"Басейнова

дирекция
29
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№* №*

1

17

18

19

Име на мярката

Ключов
Води, обвързани с
Законодателство, свързано с
тип
прилагането на
изпълнението на мярката
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
2
3
4
5
6
определени зони в Черно море – (По KTM 32
(MSFD)*
предложение на МТИТС да се преформулира,
за да не се дублира с мярка 11/14).
Коментарна експертите по ЕО: Да отпадне
тази мярка 16/19, поради дублиране с
предходната.
20 Определяне акваториите на пристанищата и
SW (WFD)*MW
Директива
2004/35/EС
за
мониторинг на качеството на водите
(MSFD)*
екологичната отговорност по
отношение на предотвратяването
и отстраняването на екологични
щети
21 Закриване и рекултивация на депа за битови KTM 29
SW (WFD)*
Рамкова Директива за отпадъците,
отпадъци,
MW (MSFD)*
Директива
2008/98/EО
на
които
не
отговарят
на
Европейския Парламент и на
нормативните изисквания
Коментар на експертите по ЕО: Да се
Съвета от 19 ноември 2008 година
преформулира мярката на: Закриване и
относно отпадъците и за отмяна
на
определени
директиви;
рекултивация на депа за битови отпадъци,
Директива
2006/7/EC
за
които не отговарят на нормативните
изисквания и да отпадне мярка 50/53
управление качеството на водите
Закриване на общинските депа за битови
за къпане,
отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания
22 Контрол върху дейностите по събиране и KTM 29
SW (WFD)*MW
Рамкова Директива за отпадъците,
транспортиране на корабни и битови корабни
(MSFD)*
Директива
2008/98/EО
на
Европейския Парламент и на
отпадъци, включително отпадъчни води
Съвета от 19 ноември 2008 година
(По предложение на МТИТС да се
относно отпадъците и за отмяна
преформулира на: Контрол върху дейностите
на
определени
директиви;,
по управление и предаване на корабни
Директива
2000/59/EC
за
отпадъци (garbage) и отпадъчни води”
Ако се запази обединената формулировка на КТМ33
пристанищните
приемни
мярка № 19/22, то тя трябва да бъде отнесена и
съоръжения,
Директива
към КТМ 33, предвид необходимостта от
2009/123/EC за замърсяванията,

Отговорни институции за
прилагането на мярката

7
Черноморски район (БДЧР) към
Министерство на околната среда
и водите (MОСВ)
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията (www.marad.bg)"
"Държавно
предприятие
Пристанищна
инфраструктура
http://www.bgports.bg/,
Военноморски сили на България,
http://www.navy.mod.bg/"
Общини

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията (www.marad.bg)"
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№* №*

1

20

21

Име на мярката

2

3
ограничаване вноса на органични и други
вещества, постъпващи в морето с корабните
отпадъчни води)
Коментарна експертите по ЕО: Да се приеме
предложението на МТИТС за преформулиране
на мярката: Контрол върху дейностите по
управление и предаване на корабни
отпадъци (garbage) и отпадъчни води
Да отпадне мярка 19/22 или при запазване
наобединената формулировка на мярка №
19/22, то тя трябва да бъде отнесена и към
КТМ 33, предвид необходимостта от
ограничаване вноса на органични и други
вещества, постъпващи в морето с корабните
отпадъчни води)
23 Прилагане на добри практики по отношение на
обработката и изхвърлянето на отпадъци,
включително отпадъци от корабите

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: ЗЗ

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

KTM 29

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

KTM 37

MW (MSFD)*

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
причинени от кораби
Анекси IV и V на MARPOL 73/78

7

Рамкова Директива за отпадъците,
Директива
2008/98/EО
на
Европейския Парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 година
относно отпадъците и за отмяна
на
определени
директиви;,
Директива
2000/59/EC
за
пристанищните
приемни
съоръжения,
Директива
2009/123/EC за замърсяванията,
причинени от кораби
Директива
92/42/EEC
за
местообитанията,
Директива
2009/147/EC) за птиците , Рамкова
Директива за водите 2000/60/EC

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията (www.marad.bg)
(www.marad.bg),
Изпълнителна агенция Морска
администрация"

МОСВ
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№* №*

1

22

23

2

Име на мярката

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

3
“Галата”, ЗЗ “Комплекс Камчия”, ЗЗ
“Калиакра”, ЗЗ “Камчийска планина”, ЗЗ
“Батова”, ЗЗ “Белите скали”, ЗЗ “Шабленски
езерен комплекс” и ЗЗ “Дуранкулашко езеро”;
- Защитени зони (включващи в територията си
част от Черно море), определени по Директива
за опазване на природните местообитания на
дивата флора и фауна: ЗЗ “Галата”, ЗЗ
“Камчия”, ЗЗ “Плаж Шкорпиловци”, ЗЗ
“Аладжа банк”, ЗЗ “Комплекс Калиакра”, ЗЗ
“Езеро Шабла Езерец” и ЗЗ “Езеро
Дуранкулак”.
25 Морски отпадъци
КТМ 29
(МТИТС - инспекторите на Изпълнителна
агенция „Морска администрация” контролират
само част от процеса на управление на
отпадъците – от генерирането им на борда на
корабите до предаването им в пристанищни
приемни съоръжения и/или освобождаването
от някои от тях чрез изхвърляне в морето
съгласно действащите правила на MARPOL
73/78.
По-нататъшните
действия
по
управление на отпадъците (в т.ч. тяхното
транспортиране,
съхраняване,
оползотворяване,
унищожаване
и/или
депониране) са обект на контрол от страна на
инспекторите от РИОСВ
26 Контрол за предотвратяване на замърсяването KTM 31;
с нефт и нефтопродукти от кораби
KTM 32
(Съгласно МТИТС дублира мярка № 14/17 и
едната трябва да отпадне)
Коментарна експертите по ЕО: Да се приеме

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Директива 2000/59/EC относно
пристанищните
приемни
съоръжения за отпадъци от
експлоатациятана корабите и на
остатъци от товари
Закон
за
управление
на
отпадъците

Министерство на околната среда
и водите (МОСВ);
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация"
Оператори с право на дейности
по транспортиране, съхраняване
и
оползотворяване
на
отпадъците.

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Директива 2000/59/EC относно
пристанищните
приемни
съоръжения за отпадъци от
експлоатациятана корабите и на
остатъци от товари

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)
32
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№* №*

1

24

25

26

27

28

Име на мярката

2

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

3
забележката на МТИТС, че мярката дублира
мярка № 14/17 и по тези причини трябва да
отпадне
27 Контрол за предотвратяване на замърсяването KTM 31;
с опасни вещества (различни от нефт/ KTM 32
нефтопродукти) от кораби
28 Контрол за предотвратяване на замърсяването
с отпадъчни води от кораби
(МТИТС - заедно с мярка № 26/29 по КТМ 29
дублира мярка № 19/22)
Коментар на експертите по ЕО: Да се приеме
становището на МТИТС, че заедно с мярка №
26/29 по КТМ 29 дублира мярка № 19/22) и
мярката трябва ДА ОТПАДНЕ.
29 Контрол за предотвратяване на замърсяването
с (твърди) отпадъци от кораби ((МТИТС заедно с мярка № 25/28 по КТМ 29 дублира
мярка № 19/22)
Коментарна експертите по ЕО: Да се приеме
становището на МТИТС, че заедно с мярка №
25/28 по КТМ 29 дублира мярка № 19/22) и
мярката трябва да отпадне.
30 Контрол за предотвратяване замърсяването на
въздуха от кораби (съдържание на сяра в
корабните горива)

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7

Директива 2000/59/EC относно
пристанищните
приемни
съоръжения за отпадъци от
експлоатациятана корабите и на
остатъци от товари
Директива 2000/59/EC относно
пристанищните
приемни
съоръжения за отпадъци от
експлоатациятана корабите и на
остатъци от товари

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)

KTM 33

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

KTM 29

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Директива 2000/59/EC относно
пристанищните
приемни
съоръжения за отпадъци от
експлоатациятана корабите и на
остатъци от товари

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)

KTM 31

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)

31 Контрол за предотвратяване замърсяването на KTM 31;
въздуха от кораби (парникови газове и KTM 33

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Директива на Съвета 1999/32/EC
относно
намаляване
съдържанието
на
сяра
в
определени течни горива и
заизменение
на
Директива
93/12/EИО
Регламент (EO) № 1005/2009

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
33
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№* №*

Име на мярката

1

2

29

32 Контрол за предотвратяване на замърсяването
с органокалаени съединения от корабни
противообрастващи системи

KTM 31

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

30

33 Контрол за ограничаване постъпването и KTM 34
разпространението на патогенни и инвазивни
чужди морски видове, пренасяни с корабните
баластни води
(по предложение на МТИТС да се използва
изразът „неместни видове”, а не „патогенни и
инвазивни чужди морски видове”).
34 Сателитен
мониторинг
на
нефтените KTM 31;
замърсявания
от
кораби
и
офшорни KTM 32
инсталации (чрез европейската система
CleanSeaNet)

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

31

3
разрушаващи озоновия слой вещества)

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

32

35 Контрол и мониторинг на крайбрежните води в
зоните за къпане
(МЗ – дублира се с мярка 56/59, която да
отпадне)

KTM 29
KTM 39

SW (WFD)*

33

36 Целогодишно забранени зони:
- Риболовът с мрежени уреди в радиус от 300
метра от устията на реките (чл. 5, ал.8, т.2 от
Наредба 37/10.11.2008 г.);

KTM 35
КТМ 37

SW (WFD)*
MW (MSFD)*

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)

Регламент (EO) № 782/2003 и
Регламент (EC) № 36/2008
Международната конвенция за
контрол
на
вредните
противообрастващи системи на
корабите, 2001 г. (AFS Convention
2001)
Регламент (EO) №1143/2014
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)
Директива
2009/123/EC
за
изменение
на
Директива
2005/35/ЕО относно замърсяване
от кораби и налагане на санкции
при нарушения
Директива
2006/7/ЕС
за
управление качеството на водите
за къпане; Закон за водите;
Наредба
5
за
управление
качеството на водите за къпане

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(МТИТС),
Изпълнителна агенция "Морска
администрация" (ИАМА)
Министерство
на
здравеопазването
(МЗ)
и
Регионални здравни инспекции
Добрич, Варна и Бургас (РЗИ
Добрич, РЗИ-Варна и РЗИБургас)
Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)
34

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

№* №*

1

34

2

Име на мярката

3
- Ежегодно със заповед на министъра на
земеделието и храните се определят забранени
зони за риболов;
- Улов на попчета с мрежени уреди в
акваториите на пристанищата и буните с
отдалеченост 1 км от бреговата линия (с
изключение на уловите от даляните).
(МЗХ Предлагада се създаде мярка „Временни
забрани за риболов:
1. Целогодишно забранени зони;
2. Забрана за риболов по време на
размножителния период на рибите и другите
водни организми
3. Забрана за риболов на есетрови видове риби
в българската акватория на река Дунав и Черно
море",
която да обедини и обединени в една обща
тази мярка и мярка 34/37)
37 Забрана за улов на риби по време на
размножителния период:
- Калкан: Не се допуска улов, разтоварване,
трансбордиране, предлагане в търговската
мрежа и транспортиране на калкан в свежо
състояние в периода между 15 април и 15 юни;
- През периода на забраната за улов на калкан
не се разрешава улова на морска котка и
морска лисица;
- Попчета с мрежени уреди: от 15 април до 15
май.
(По предложение на МЗХ - припокрива се по
смисъл с Мярка 33/36, Предлага се да се
създаде мярка

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

KTM 35
КТМ 37

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7

Регламент 1380/2013 относно
общата политика в областта на
рибарството,
Директива
92/42/EEC за местообитанията,
Директива
2009/147/EC
за
птиците

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

1

35

36

2

Име на мярката

3
„Временни забрани за риболов:
1. Целогодишно забранени зони;
2. Забрана за риболов по време на
размножителния период на рибите и другите
водни организми
3. Забрана за риболов на есетрови видове риби
в българската акватория на река Дунав и Черно
море",
която да обедини и обединени в една обща
тази мярка и мярка 33/36)

МОСВ – да се прцизира мярката
38 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.
(По предложение на МЗХ - припокрива се по
смисъл с Мярка 37/40, която отпада)
МОСВ – да се прецизира мярката
39 Въвеждане на временни забрани за риболов
(По предложение на МЗХ - да отпадне, тъй
като повтаря обхвата на предложената мярка
„Временни забрани за риболов:
1. Целогодишно забранени зони;
2. Забрана за риболов по време на
размножителния период на рибите и другите

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7

KTM 35
КТМ 37

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Регламент 1380/2013 за обща
политика
в
областта
на
рибарството;
Директива
92/42/EEC за местообитанията,
Директива
за
птиците
2009/147/EC

Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)

KTM 37

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Регламент 1380/2013 относно
общата политика в областта на
рибарството,
Директива
92/42/EEC
за
местообитанията,Директива
2009/147/EC за птиците

Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)

36
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№* №*

1

37

Име на мярката

2

3
водни организми
3. Забрана за риболов на есетрови видове риби
в българската акватория на река Дунав и Черно
море").
40 Забранени уреди и средства за осъществяване
на стопански и любителски риболов
(По предложение на МЗХ - припокрива се по
смисъл с Мярка 35/38 и да отпадне)

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

КТМ 26
KTM 35
КТМ 37

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

38

41 Определяне на минимално допустими размери
на водните организми, под които е забранено
извършването на риболова им

КТМ 37

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

39

42 Повишаване селективността на риболовните
уреди (минимален размер на окото на дънните
хрилни мрежи, използвани за улов на калкан 400 мм)

КТМ
35КТМ
37

MW (MSFD)*

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7

Регламент 1380/2013 относно
общата политика в областта на
рибарството,
Директива
92/42/EEC за местообитанията,
Директива
2009/147/EC
за
птиците
Регламент 1380/2013 за обща
политика
в
областта
на
рибарството;
Директива
92/42/EEC
за
местообитанията,
Директива
за
птиците
2009/147/EC
МЗХ - да се добави и Закона за
рибарството и аквакултурите (ако
е допустимо да се посочва
национално
законодателство),
Регламент N° 850/98 и Регламент
(ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21
декември 2006 година относно
мерките
за
управление
на
устойчивата експлоатация на
рибните ресурси в Средиземно
море (Регламент № 1967/2006)
Регламент1380/2013 - Regulation
(EU) № 1380/2013 за общата
политика
в
областта
на
рибарството;Директива 92/42/EEC

Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)
Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)

Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)
37

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

№* №*

Име на мярката

3

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

1

2

40

43 Задължение за разтоварване на целия улов

КТМ 35

MW (MSFD)*

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
използване на данни в сектор "Рибарство"

КТМ 37

MW (MSFD)*

42

45 Мерки за адаптиране на риболовния капацитет
на риболовните кораби към съществуващите
възможности за риболов

КТМ 37

MW (MSFD)*

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

КТМ 35

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
за местообитанията, Директива
2009/147/EC за птиците
МЗХ - да се добави и Регламент
(ЕО) № 850/98 на Съвета от 30
март 1998 година относно
опазването на рибните ресурси
посредством технически мерки за
защита на младите екземпляри
морски организми (Регламент №
850/98)
Регламент 1380/2013) за общата
политика
в
областта
на
рибарството
Директива за местообитанията
92/42/EEC, Директива за птиците
2009/147/EC)
Регламент
199/2008,Решение
2010/93/ECРегламент 1380/2013 за
общата политика в областта на
рибарството;Директива 92/42/EEC
за
местообитанията,Директива
2009/147/EC за птиците
Регламент 1380/2013) относно
общата политика в областта на
рибарството;Директива
за
местообитанията
92/42/EEC,
Директива
за
птиците
2009/147/EC)
Регламент 1380/2013) за общата
политика
в
областта
на
рибарството;
Директива
за
местообитанията
92/42/EEC,

7

Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)
Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)
Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)
Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), Изпълнителна
агенция
по
рибарство
и
аквакултури (ИАРА)
38

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

№* №*

Име на мярката

1

2

44

47 Събиране на отпадъци (изгубени и изоставени
рибарски мрежи или части от тях) в морската
околна среда от рибарите
(МЗХ- да се премести в таблица „Приложение
2 Нови мерки по член 13 от РДМС")
Коментарна експертите по ЕО: Тази мярка е
съществуваща, не е необходимо да се мести в
нови мерки

KTM 29

MW (MSFD)*

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“
(МЗХ- да се премести в таблица „Приложение
2 Нови мерки по член 13 от РДМС")
Коментар на експертите по ЕО: За морските
защитени територии, като обектите по „Натура
2000“ си има отделна мярка 14 в новите мерки
49 Изследвания за повишаване на знанията и
определяне на устойчивите граници на
човешките дейности, оказващи влияние върху

КТМ 37

MW (MSFD)*

KTM 39

SW (WFD)*MW
(MSFD)*

46

3

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
Директива
за
птиците
2009/147/EC);
Регламент
1224/2009 за създаване на система
за контрол на общността за
гарантирането на спазването на
правилата на общата политика в
областта на рибарството
Регламент
1380/2013)
и
свързаното
с
него
законодателство
(Регламент
1967/2006), всички технически
мерки, свързани с риболовните
усилия, Регламент 508/2014 на
Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за отмяна на
Регламенти
2328/2003,
(EC),
861/2006,
(EC),
1198/2006
и791/2007 и Регламент 1255/2011
на Европейския парламент и
Съвета
Регламент 1380/2013) за общата
политика
в
областта
на
рибарството;Директива
за
местообитанията
92/42/EEC,
Директива
за
птиците
2009/147/EC,
Регламент
1967/2006, всички технически
мерки, свързани с риболовните
усилия

7

Министерство на земеделието и
храните

Министерство на земеделието и
храните

Министерство на земеделието и
храните
39
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№* №*

1

47

Име на мярката

2

3
морската среда
(МЗХ- да се премести в таблица „Приложение
2 Нови мерки по член 13 от РДМС")
50 Изграждане, реконструкция или модернизация
на ГПСОВ, в т.ч. изграждане на дълбоководно
заустване
(МЗ – дублира се с мерки 7/10 и 9/12)

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

морски води

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6

7

Директива
91/271/ЕЕС
за Общини
пречистване на отпадъчни води от
населени
места;
Директива

2006/7/ЕС) на Европейския
парламент и на Съвета за
управление качеството на
водите за къпане; Директива

48

51 Изграждане, реконструкция или модернизация
на канализационни мрежи
Коментар на експертите по ЕО:
Дублира се с Мярка 6/9, поради което едната
мярка може да отпадне. Да отпадне Мярка 6/9,
а тази да остане

SW (WFD)*
MW (MSFD)*

49

52 Временна или постоянна забрана за ползване
на определените зони за къпане

морски води

50

53 Закриване на общинските депа за битови
отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания
Коментарна експертите по ЕО: Предлагаме
мярката да отпадне след преформулиране на
мярка 18/21, тъй като тогава тя обхваща всички

KTM 29

морски води

79/923/ЕЕС
за
водите
за
развъждане
на
черупкови
организми
Директива
91/271/ЕЕС
за
пречистване на отпадъчни води от
населени
места;
Директива
2006/7/ЕС)
на
Европейския
парламент и на Съвета за
управление качеството на водите
за къпане;
Директива
2006/7/ЕС
за
управление качеството на водите
за къпане; Закон за водите;
Наредба
5
за
управление
качеството на водите за къпане
Рамкова директива за морска
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
Наредба за опазване на околната
среда вморските води (НООСМВ),
Рамкова Директива за управление
на
отпадъците,Закон
за

Общини

Министерство
здравеопазването, РЗИ,

на

Общини
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№* №*

1
51

52

53

Име на мярката

2

3
случаи на рискови депа за битови отпадъци.
54 Разработване на методи за анализ на
приоритетни вещества във води (за № 5, 7, 12,
13, 19, 30 от Директива 2008/105 и на
допълнените 11 ПВ ( от 33 до 44) от Директива
2013/39/ЕК)

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5
морски води

55 Разработване на методи за анализ на
приоритетни вещества в седименти ( № 2, 5, 6,
7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от
приложение 1 на Директива 2008/105/ЕК)
ибиота -№№ 5, 15, 16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43
и 44 от приложение 1 на Директива
2013/39/ЕК)
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.)

морски води

морски води

54

57 Премахване на нерегламентирани сметища,
които са причина за влошаване на състоянието
на водите

KTM 29

морски води

55

58 Изпълнение
качеството

KTM 31

морски води

на
на

собствен
водите

мониторинг за
в
акваторията

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
управление на отпадъците
Marine
Strategy
Framework МОСВ
Directive 2008/56/ЕО, Directive
2013/39/ЕC; Рамкова директива за
морска стратегия 2008/56/ЕО
(РДМС),
Директива 2013/39/ЕК
Рамкова директива за морска МОСВ
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
Директива 2013/39/ЕК

7

Директива
91/271/ЕЕС
за Общини
пречистване на отпадъчни води от
населени
места;
Директива
2006/7/ЕС)
на
Европейския
парламент и на Съвета за
управление качеството на водите
за къпане; Директива 79/923/ЕЕС
за водите за развъждане на
черупкови организми
Рамкова директива за морска Общини
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
Наредба за опазване на околната
среда
в
морските
води
(НООСМВ), Рамкова Директива
за
отпадъците,
Закон
за
управление на отпадъците
Рамкова директива за морска
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
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№* №*

Име на мярката

3

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

1

2

56

59 Контрол, мониторинг и оценка на качеството
на водите за къпане
(МЗ – дублира се с мярка 32/35, поради което
да отпадне)

57

60 Определяне акваторията на пристанището;

KTM 39

морски води

58

61 Разработване и прилагане на инструкция и
мерки за недопускане замърсяване на
акваторията при товаро - разтоварни дейности;

КТМ 29
КТМ 31
КТМ 32

морски води

59

62 Осъществяване на контрол по отношение на
управлението на отпадъците в районите на
рибарските селища

KTM 29

морски води

морски води

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
7
Наредба за опазване на околната
среда в морските води (НООСМВ)
Директива
2006/7/ЕС
за МЗ, РЗИ
управление качеството на водите
за къпане; Закон за водите;
Наредба
5
за
управление
качеството на водите за къпане
"Държавно
предприятие
Пристанищна
инфраструктура
http://www.bgports.bg/,
Военноморски сили на България,
http://www.navy.mod.bg/"
Рамкова директива за морска Държавно
предприятие
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), пристанищна
инфраструктура,
Наредба за опазване на околната http://www.bgports.bg/,
среда
в
морските
води
(НООСМВ), Рамкова Директива
за управление на отпадъците,
Закон
за
управление
на
отпадъците, Наредба № 9 от 17
октомври 2013 г. за изискванията
за експлоатационна годност на
пристанищата
и
специализираните пристанищни
обекти (обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г.)
Рамкова директива за морска МОСВ, РИОСВ
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
Наредба за опазване на околната
среда
в
морските
води
(НООСМВ), Рамкова Директива
за управление на отпадъците,
Закон
за
управление
на
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№* №*

Име на мярката

1

2

60

63 Осъществяване на контрол на дейности по
събиране и транспортиране на корабни и
битови корабни отпадъци, включително
отпадъчни води
Коментар на експертите по ЕО:
Дублира се с Мярка 19/22, поради което едната
мярка може да отпадне
64 Осъществяване на контрол на замърсяването
от кораби превозващи вредни вещества в
опакован вид

КТМ 29
КТМ 31
КТМ 32

морски води

КТМ 29
КТМ 31
КТМ 32

морски води

62

65 Осъществяване на контрол на замърсяването
от кораби превозващи течни вещества в
наливно състояние

КТМ 29
КТМ 31
КТМ 32

морски води

63

66 Осъществяване на контрол по замърсяване с
петролни продукти

КТМ 29
КТМ 31
КТМ 32

морски води

64

67 Преразглеждане на издадените разрешителни с
цел постигане на целите на водното тяло;
(МОСВ - Преразглеждане на издадените
разрешителни по реда на ЗВ, с цел постигане
на целите на водното тяло)

KTM 39

морски води

61

3

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
отпадъците
Директива 2000/59/ЕО, Наредба
№ 15 от 2004 г. за предаване и
приемане на отпадъци -резултат
от корабоплавателна дейност, и на
остатъци от корабни товари

7
"Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
(www.marad.bg),
Изпълнителна агенция Морска
администрация"

Международна
конвенция
за "Министерство на транспорта,
предотвратяване на замърсяването информационните технологии и
от кораби (MARPOL 73/78)
съобщенията
(www.marad.bg),
Изпълнителна агенция Морска
администрация
Международна
конвенция
за "Министерство на транспорта,
предотвратяване на замърсяването информационните технологии и
от кораби (MARPOL 73/78);
съобщенията
(www.marad.bg),
Изпълнителна агенция Морска
администрация"
Директива 2000/59/ЕО, Наредба "Министерство на транспорта,
№ 15 от 2004 г. за предаване и информационните технологии и
приемане на отпадъци -резултат съобщенията
(www.marad.bg),
от корабоплавателна дейност и на Изпълнителна агенция Морска
остатъци от корабни товари администрация"
Международна
конвенция
запредотвратяване
на
замърсяването
от
кораби
(MARPOL 73/78)
Рамкова директива за морска МОСВ, БДЧР
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
Стратегически план за действие за
опазване на Черно море от
замърсяване
(BS
SAP);
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№* №*

Име на мярката

3

Ключов
Води, обвързани с
тип
прилагането на
мярка
мярката: SW (КТМ)
повърхностни (РДВ),
съгласно GW-подземни, MW РДМС*
морски (РДМС)
4
5

1

2

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

KTM 39

морски води

66

69 Ограничаване на замърсяването на морските
води
чрез
използване
на
подходящо
оборудване при инцидентни разливи (скимъри,
бонови заграждения и др.);

KTM 15

морски води

Законодателство, свързано с
изпълнението на мярката

Отговорни институции за
прилагането на мярката

6
7
Международна
конвенция
за
контрол
и
управление
на
корабните баластни води и
утайки; Регламент (ЕС) № 1143 /
2014 на Европейския Парламент и
на Съвета от 22 октомври 2014 г.
относно предотвратяването и
управлението на навлизането и
разпространението на инвазивни
чужди видове; Закон за рибарство
и аквакултури
Рамкова директива за морска МОСВ, БДЧР
стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
Стратегически план за действие за
опазване на Черно море от
замърсяване
(BS
SAP);
Международна
конвенция
за
контрол
и
управление
на
корабните баластни води и
утайки; Регламент (ЕС) № 1143 /
2014 на Европейския Парламент и
на Съвета от 22 октомври 2014 г.
относно предотвратяването и
управлението на навлизането и
разпространението на инвазивни
чужди видове; Закон за рибарство
и аквакултури
Директива
2004/35/ЕС, Министерство на транспорта,
ЗМПВВППРБ
информационните технологии и
съобщенията
(www.marad.bg),
Изпълнителна агенция Морска
администрация"
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*Забележка: Номерацията в първата колона на Съществуващите мерки е от публикувания
(http://www.bsbd.org/bg/merki_13_rdms.html), а номерацията във втората колона е направена по пореден номер.

списък

на

страницата

на

БДЧР

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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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".
Общият брой на трансграничните мерки е 17 (от № 1 до № 17), както са описани в
Таблица 2.
Б. Национални мерки
Новите национални мерки са разработени от Басейнова дирекция „Черноморски район"
с подкрепата на Консултантски фирми FreshThoughts и Intersus в рамките на проект
„Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България разработване на Програми от мерки съгласно чл. 13“, финансиран чрез
Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от
Централна и източна Европа, Кавказ, и Централна Азия (Advisory Assistance
Programme, AAP) и координиран от Германската Федерална агенция по околна среда
(German Federal Environment Agency (UBA) към Германското Федерално министерство
на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност.
Общият брой на националните меркие 6 (от №18 до №23), както са описани по-долу в
Таблица 2.
В Таблица 2 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 2. Нови мерки
№

Име на мярката

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

Трансгранични (двустранни) мерки
1 Управление
и КТМ
31
Мерки
за
на
намаляване
на преодоляване
замърсяването
от замърсяването
с
опасни
дифузни източници, вещества
(синтетични
включително
вещества,
несинтетични
атмосферните
вещества, радионуклиди) и
отлагания
на системно и/или умишлено
замърсители
изпускане на вещества в
морската среда от морско –
базирани
или
въздушни
източници
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.

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

Ключов тип мярка (КТМ)
съгласно РДМС*/
Други свързани КТМ
KTM
15
Мерки
за
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

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

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)

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

Крайбрежни
(РДВ)
и

Министерство на
околната среда и
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№

Име на мярката

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

Зони на
прилагане

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

Други свързани КТМ:
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.

териториални
води,
изключителн
a
икономическ
а зона (ИИЗ)

Категоризиране
спрямо
дескрипторите
отпадъци

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
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 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
водите (МОСВ),
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),
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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

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
пристанищни
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,

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.

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
ноември 2015 г. за изменение на приложение II към
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

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

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

6

Име на мярката

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

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.
Образователни
кампании на местните
инициативни
рибарски
групи
(МИРГ)
по
отношение
на
ефективното
използване
на
риболовни техники и
оборудване, щадящи
околната среда

KTM
21
Мерки
за
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
замърсяване
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

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
администрации и
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

на рамка за морско пространствено планиране
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
53

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

№

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

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
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

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

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

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

замърсяване, 2002 г. (в сила за България от 20 юни
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) №
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№

8

Име на мярката

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

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)

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)

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
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
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

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката

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

трал.
При
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)

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

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

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.)
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
аквакултури
(ИАРА),
Министерство на
околната среда и
водите.

НационалнозаконодателствонаБългария:
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за опазване на околната среда
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№

9

10

Име на мярката

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

Разработване
на
многогодишни
планове
за
управление на целеви
групи видове риби

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

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

Зони на
прилагане

крайбрежни
води (РДВ) и
териториални
води
на
Република
България

крайбрежни
(РДВ)
и
териториални
води,
изключителн

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

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

Състояние на
търговските
запаси видове
риби
и
черупкови

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
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)
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

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
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№

11

Име на мярката

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

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
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
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

(МЗХ – да се промени
на: „Разработване на
мерки за управление
на
запасите
на
определени
целеви
видове риби")

нецелеви улов

a
икономическ
а зона (ИИЗ)
на Република
България

(Дескриптор 3)
Биоразнообраз
ие (Дескриптор
1); Хранителни
мрежи
(Дескриптор
4);
Непрекъснатос
т на морското
дъно
(Дескриптор 6)

Подобряване
контрола
отношение
хрилните мрежи
калкан

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
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)

на
по
на
за

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
рибарство
и
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
(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
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

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

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
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.
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

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),
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№

Име на мярката

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

Зони на
прилагане

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

предотвратяване или контрол
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
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 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

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Изпълнителна
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
прилагане на

КТМ 34 Мерки за справяне с
въвеждането
и

крайбрежни
(РДВ) води,

Д2 – Неместни
видове

и
общ

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
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
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

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,
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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

план за действие за
ранно откриване, и
смекчаване, и оценка
на въздействието на
неместни видове

разпространението
на
неместни видове в морската
среда, както и за техния
контрол

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

Д1
–
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

Международна конвенция за контрол и управление
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

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

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
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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
Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 23.07.2014 г. за установяване на рамка
за морско пространствено планиране

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
(МЕ),
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
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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
Добрич,
РЗИВарна 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
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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
аквакултури
(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
67

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

№

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)

Отговорни
институции за
прилагането на
мярката
Бургас
(РЗИ
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
Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО
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

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

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

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
за ОВОС)
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

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

първите Планове за управление на водите (поспециално 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.
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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)
(МОСВ – предлага да
отпадне мярката)

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

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

крайбрежни
(РДВ) води,
териториални

Д11
–
Подводен шум
и енергия

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
Събиране и картиране на информация за
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

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),
72

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

№

Име на мярката

(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни
изисквания
за
докладване с цел
същият
да
се
превърне
в
оперативен
инструмент
МОСВ – предлага да
отпадне мярката

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

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

Категоризиране
спрямо
дескрипторите

Връзка с други директиви / законодателства /
политики
околната среда (ОВОС) в трансграничен аспект
(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
Басейнова
дирекция
"Черноморски
район" (БДЧР)
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СПИСЪК С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ СЪГЛАСНО НООСМВ
Министерство на околната среда и водите
•

Басейнова дирекция „Черноморски район“

•

Дирекция „Управление на водите“

•

Дирекция „Управление на отпадъците“

•

Дирекция „Национална служба за защита на природата“

•

Изпълнителна агенция по околна среда

•

Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ Варна и Бургас)

Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
•

Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури (ИАРА)

•

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

Министерство на туризма
Министерство на енергетиката (МЕ)
Министерство на икономиката (МИ)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
Министерство на външните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
•

Изпълнителна агенция Морска администрация (ИАМА) (Дирекции „Варна“ и
„Бургас“)

•

Държавно
предприятие
Пристанищна
инфраструктура
териториалните му структури във Варна и Бургас.

(ДППИ)

и

Министерство на здравеопазването и регионалните му структури - РЗИ Варна,
Бургас и Добрич
Областни администрации черноморски и общини
1. Областна администрация Добрич
2. Областна администрация Варна
3. Областна администрация Бургас
4. Община Шабла
5. Община Каварна
6. Община Балчик
7. Община Аксаково
8. Община Варна
9. Община Бяла
10. Община Долни чифлик
11. Община Аврен
12. Община Несебър
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13. Община Поморие
14. Община Бургас
15. Община Созопол
16. Община Приморско
17. Община Царево
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.

Програмата от мерки има връзка със следните международни, регионални и европейски
нормативни документи и националното законодателство в областта на опазване на
околната среда:
•

Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване, Обн. ДВ. бр.49 от 17 Юни
1994 г. Транспонирана в Закон за водите, Закон за опазване на околната среда.
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).
Морската стратегия има пряко отношение към Конвенцията за опазване на
Черно море. Изпълнението на целите и мерките на стратегията би довело и до
спазване изискванията на конвенцията.

•

Стратегически план за опазване и възстановяване на Черно море от замърсяване
(2009) (приложение към Конвенцията за опазване на Черно море). Изпълнението
на Плана е в пряка връзка с Морската стратегия по отношение на Дескриптори 1,
2, 3, 4, 5, 8 и 9, както и Дескриптор 6 – Цялост на морското дъно, Дескриптор 10
– Морски отпадъци (заложени мерки, насочени към управление на отпадъците
на сушата).

•

Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води
и седименти, 2004 г. (BWM Convention 2004). Уточнение: Конвенцията още не е
влязла в сила и към момента Република България не е страна по нея.
Конвенцията е единственият международен нормативен инструмент, който се
опитва да създаде механизмите за решаване на проблемите, свързани с
биоинвазията в моретата и океаните и в тази връзка дефинираните с РДМС и
оценени в ЕО на Морската стратегия Дескриптори 1 Биологично разнообразие,
Дескриптор 2 Неместни видове и Дескриптор 8 - Концентрации на химични
замърсители в морската околна среда имат отношение към Конвенцията.

•

Международна конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби, 1973 г.,
като е изменена с протоколи от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
(съставена в Лондон на 2 ноември 1972 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 94
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от 2004 г., в сила от 12 март 1985 г., като Протоколът от 1997 г. е в сила от 19
май 2005 г.) (ДВ. бр. 12 от 2005 г.) и свързаните Анекси (Анекс I "Правила за
предотвратяване на замърсяването с нефт", Анекс II "Правила за контрол над
замърсяването с вредни течни вещества в наливно състояние", Анекс III
"Правила за предотвратяване на замърсяването с вредни вещества, превозване
по море в опаковано състояние", Анекс IV "Правила за предотвратяване на
замърсяването с корабни отпадъчни води", Анекс V "Правила за
предотвратяване на замърсяването с отпадъци (Garbage) от корабите", Анекс VI
"Правила за предотвратяване на замърсяването на въздуха от кораби")";
Морската стратегия има пряка връзка с тази конвенция, по отношение на
Дескриптор 8 Концентрации на химични замърсители в морската околна среда,
Дескриптор 9 Замърсители в морските хранителни продукти и Дескриптор 10
Морски отпадъци
•

Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от
преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали, 1972 г. (London
Convention 1972), както е изменена с протокол от 1996 г., ратифицирана със
закон - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила за Република България от 24 февруари 2006
г. (ДВ,, бр. 22 от 2006 г.) (Лондонска конвенция за дъмпинг); Морската
стратегия има пряка връзка с тази конвенция, по отношение на Дескриптор 10
„Морски отпадъци”

•

Международна конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи
на корабите, 2001 г., изготвена в Лондон на 5 октомври 2001 г., ратифицирана
със закон - ДВ, бр. 94 от 2004 г., в сила за Република България от 17 септември
2008 г. (ДВ., бр. 49 от 2009 г.) (AFS 2001); Конвенцията разглежда въпроси и си
поставя цели за решаване, които са свързани с отрицателните въздействия върху
морската среда и спомага за подобряване на морската околна среда, а първата
цел на Морска стратегия е постигане и поддържане на „добро състояние" на
морската околна среда. Морската стратегия има пряка връзка с тази конвенция,
по отношение на Дескриптор 2 Неместни видове и Дескриптор 8 Концентрации
на химични замърсители в морската околна среда.

•

Бернска конвенция, Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна
и природните местообитания, актуална към ДВ, бр. 13 / 16.02.2010 г.,
Ратифицирана от Великото народно събрание с решение, прието на 25.01.1991 г.
- ДВ, бр. 13 от 1991 г., В сила за Република България от 01.05.1991 г., Издадена
от Министерството на околната среда, Обн. ДВ. бр.23 от 10 Март 1995 г.
Бернската конвенция цели спирането на загубата на биологично разнообразие и
на влошаването на екосистемните услуги. В този смисъл един от Дескрипторите
на състоянието на морската среда е биологичното разнообразие (Дескриптор 1).

•

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, (OB, L 332 от 28.12.2000
г.), изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
5 ноември 2002 г. (OB, L 324 от 29.11.2002 г.), 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.) и Директива (ЕС) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември
2015 г. за изменение на приложение II към 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
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(OB, L 302 от 19.11.2015 г.). Тази директива е въведена с Наредба № 15 от 2004
г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност,
и на остатъци от корабни товари (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г., изм., бр. 103 от 2007
г., изм., бр. 28 от 2009 г., изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.); Директивата е свързана
с управлението на отпадъци, което има отношение към Дескриптор 10 - „Морски
отпадъци”.
•

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.).
Директивата разглежда въпроси и си поставя цели за решаване, които са
свързани с намаляване отрицателните въздействия върху околната среда, и
спомага за подобряване на морската околна среда, а първата цел на Морска
стратегия е постигане и поддържане на „добро състояние" на морската околна
среда. Морската стратегия има пряка връзка с тази конвенция, по отношение на
Дескриптор 8 Концентрации на химични замърсители в морската околна среда.

•

Регламент 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври
2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и
разпространението на инвазивни чужди видове, приложим от началото на 2015
г.
(писмо
на
МОСВ).
Регламентът
разглежда
предотвратяване
разпространението на инвазивни чужди видове, което има отношение към
Дескриптор 2 - Неместни видове.

•

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. http://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029 Стратегията има
за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и
унищожаването на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като
определя шест приоритетни цели. Морската стратегия е свързана състази
стратегия по отношение на Дескриптори 1 – Биоразнообразие, Дескриптор 4 –
Хранителни мрежи и 6 – Цялост на морското дъно, както и с 5 от целите на
Стратегия на ЕС и по-точно:
o Опазване и възстановяване на природата;
o Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги
o Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси;
o Борба с инвазивните чужди видове;
o Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното
разнообразие

•

Споразумение за опазването на китоподобните бозайници в Черно море,
Средиземно море и съседната акватория на Атлантически океан (ACCOBAMS)
Интегрирана морска политика, Ратифицирано със закон, приет от ХХХVIII
Народно събрание на 23 септември 1999 г. - ДВ, бр. 87 от 1999 г. В сила от 1
юни 2001 г., Обн. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002 г. Споразумението се отнася до
китоподобните, които представляват неразделна част от морската екосистема и
трябва да бъдат опазвани в полза на настоящите и бъдещите поколения.
Споразумението обръща внимание, че природозащитния статус на
китоподобните може да бъде неблагоприятно повлиян от фактори като
влошаване и обезпокояване в техните местообитания, замърсяване, намаляване
на хранителните ресурси, употреба и изоставяне на съоръжения за масов
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риболов и чрез умишлен и случаен улов, с което Морската стратегия, чрез
изпълнението на целите си има отношение към споразумението, както и пряка
връзка с Дескрипор 1 – Биологично разнообразие (морски бозайници).
•

Инициатива на ЕС „Син растеж“, P7_TA(2013)0300 - Насърчаване на
устойчивия растеж в рамките на морското дело, морския транспорт и
туристическия сектор, Резолюция на Европейския парламент от 2 юли 2013 г.
относно син растеж – подобряване на устойчивия растеж в морския сектор,
морския транспорт и туризма на Съюза (2012/2297(INI). Инициативата на ЕС за
синия растеж представлява морското измерение на стратегия „Европа 2020” и
ясно показва възможностите на морската икономика за създаване на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за създаване на възможности за
заетост. Инициативата отбелязва със загриженост екологичните последици от
отпадъците в морските води във всички европейски морски басейни и призовава
Комисията и държавите членки да се съсредоточат върху цялостното прилагане
и осигуряване на изпълнението на съответните директиви на ЕС, като например
за управлението на отпадъците, за пристанищните приемни съоръжения за
отпадъци от експлоатацията на корабите, за качеството на водата и за морската
стратегия, което в пряка връзка с разработваната в Морска стратегия и
заложените в нея цели.

•

Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС - Директива 2000/60/ЕС на
Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 2000 година, установяваща
рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите.
Директивата е транспонирана в Закона за водите. Чрез Директивата държавите членки следва да се стремят да достигнат целта за добро състояние на водите
посредством определяне и прилагане на необходимите мерки в интегрирани
програми от мерки, като вземат предвид съществуващите изисквания в
Общността. Там, където състоянието на водите е вече добро, следва то да бъде
поддържано. Основна цел на Директива е пълното отстраняване на определени
приоритетни опасни вещества и допринасяне за задържането на концентрациите
им в морската среда близо до фоновите стойности за естествено намиращи се
вещества. Чрез основната си цел Директивата е свързана и със заложените в
Морската стратегия цели. Морската стратегия има пряка връзка с тази
директива, по отношение на Дескриптор 1 Биологично разнообразие,
Дескриптор 2 Неместни видове, Дескриптор 5 Еутрофикация, Дескриптор 8
Концентрации на химични замърсители в морската околна среда и Дескриптор 9
Замърсители в морските хранителни продукти.

•

Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 г. за запазването на природните
местообитания и на дивата флора и фауна. Директива има цел да допринесе за
осигуряване биологичното разнообразие, чрез запазване на природните
местообитания, както и на дивата флора и фауна върху европейската територия
на страните членки, което има отношение към Дескриптор 1 Биологично
разнообразие.

•

Директива 2009/147/EО на Европейския парламент от 30 ноември 2009 г.
относно опазването на дивите птици. Директива се отнася до опазването на
всички видове естествено живеещи в диво състояние птици на европейската
територия на държавите-членки. Тя има за цел защитата, управлението и
регулирането на тези видове и урежда тяхното използване, което има отношение
към Дескриптор 1 Биологично разнообразие.
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•

Директива 2008/98/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 19 ноември
2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.
Директивата определя мерките за защита на околната среда и човешкото здраве
посредством предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от
образуването и управлението на отпадъци, както и чрез намаляване на
цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване на
ефективността на това използване, което има отношение към Дескриптор 10
морски отпадъци.

•

Директива на съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни
води (91/271/ЕИО) от 21 май 1991 година относно пречистване на отпадъчните
води от населените места. Директивата се отнася за събирането, пречистването и
изливането на градски отпадъчни води, както и пречистването и изливането на
отпадъчни води, произхождащи от някои промишлени отрасли. Тя има за цел
опазване на околната среда от вредните последици, причинени от изливането на
споменатите по-горе отпадъчни води, което има отношение към заложените в
Морската стратегия цели. Морската стратегия има пряка връзка с тази
директива, по отношение на Дескриптор 5 Еутрофикация, Дескриптор 8
Концентрации на химични замърсители в морската околна среда и Дескриптор 9
Замърсители в морските хранителни продукти.

•

Директива 2006 /7/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари
2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива
76/160/EИО. Целта на настоящата директива е да опазва и подобрява качеството
на околната среда и да защитава човешкото здраве чрез допълване на Директива
2000/60/EО (Рамкова директива за водите). Директивата се прилага към всяко
място с повърхностни води, където компетентният орган очаква голям брой хора
за къпане и което не е обект на постоянна забрана за къпане или спрямо което
няма издадено постоянно предупреждение срещу къпане, което има отношение
към заложените в Морската стратегия цели. Морската стратегия има пряка
връзка с тази директива по отношение на Дескриптор 5 – Еутрофикация и
Дескриптор 8 Концентрации на химични замърсители в морската околна среда.

•

Обща политика по рибарството (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962 на
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 20.11.2009 г. 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 11.12.2013 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. Политиката е набор от правила за
управление на европейските риболовни флотове и опазване на рибните запаси.
Чрез нея се управлява общ ресурс, като се осигурява равен достъп на
европейските риболовни флотове до водите и риболовните зони на ЕС и се дава
възможност на рибарите да се конкурират лоялно. Въпреки че рибните запаси са
възобновяеми, те могат да бъдат изчерпани. Част от тях са обект на прекомерен
улов. Поради това страните от ЕС предприеха мерки, с които да гарантират, че
европейската риболовна промишленост е устойчива и не застрашава размера и
възпроизводството на рибните популации в дългосрочен план. В този смисъл
политиката има отношение към Дескриптор 1 Биологично разнообразие
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(нетърговски видове риби) и Дескриптор 3 Търговски видове риби, обект на
промишлен риболов.
•

Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002
година относно оценката и управлението на шума в околната среда. Целта на
Директивата е да определи общ подход за приоритетно избягване,
предотвратяване или намаляване на вредните въздействия, включително
дискомфорта, породен от излагането на въздействие на шум в околната среда,
което има отношение към Дескриптор 11 Въвеждане на подводен шум и енергия
в морската околна среда.

Национално законодателство:
•

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на
Република България (Обн. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.26 от 1
Април 2016 г.). Законът урежда правния режим на морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. С този закон
се цели: използването на Черно море в интерес на сътрудничеството с
черноморските, крайдунавските и други страни; улесняването на морските и
речните връзки; осигуряването на безопасност на корабоплаването, опазването
на морската и речната среда при корабоплаване и поддържането на
екологичното равновесие; осигуряването на равнопоставен достъп до пазара на
пристанищните услуги и повишаване на ефективността при осъществяването
им; подобряването качеството на услугите, предлагани на ползвателите на
пристанищата; намаляването на разходите и поощряването на морските и
речните превози, включително на къси разстояния и комбинирания транспорт.
При разработването на Морската стратегия са взети предвид целите на закона, а
изпълнението на Морската стратегия ще доведе и до изпълняването им.

•

Закон за рибарство и аквакултури (Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., изм. и
доп. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015 г.) Законът има за цел да осигури:
устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на
биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси
във водните екосистеми; развитие на стопанския и любителския риболов и
аквакултурите; прилагане на правилата за отговорен риболов и повишаване
потреблението на риба и рибни продукти в страната. Целите на Морската
стратегия са изцяло в синхрон с целите заложени в закона.

•

Закон за опазване на околната среда, (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г.,
попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември
2015 г.). Екологичната оценка на Морската стратегия е изцяло разработена в
съответствие с изискванията на закона.

•

Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., изм.
ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г.). Оценката за съвместимост на Морската стратегия
с предмета и целите на опазване на защитените зони е изцяло разработена в
съответствие с изискванията на закона.

•

Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г., изм. ДВ.
бр.61 от 11 Август 2015 г.). Екологичната оценка на Морската стратегия е
изцяло разработена в съответствие с изискванията на закона.

•

Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 8
Юли 2016 г.). Целта на закона е да осигури интегрирано управление на водите в
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интерес на обществото и за опазване на здравето на населението, към което
отношение имат всички дескриптори.
Морската стратегия е свързана и с:
•

Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на
територията на Република България, Ерозията и абразията по Дунавското и
Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. Програмата е насочена и към
предприемане на мерки и действия за предотвратяване и намаляване на степента
на ерозионно-свлачищната опасност и за ограничаване и бързо ликвидиране на
последствията от тези процеси и с това има връзка с Морската стратегия.

При разработването на Морската стратегия е отчетено:
•

че за крайбрежните води се изпълнява План за управление на речните басейни за
Черноморския басейнов район, разработен на основание чл. 157 от ЗВ, и
програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на водните тела
във водосборния район от българската част на Черно море;

•

забраните и ограниченията, съдържащи се в заповедите за обявяване на
защитени зони и защитени територии, включително плановете за управлението
им;

•

изпълнението на мерки, произтичащи от други действащи стратегически и
планови документи, свързани с използването и опазването на морската околна
среда.

Понастоящем все още действа първи ПУРБ на ЧРБУ 2010-2015г., а ПУРБ 2016-2021 г. е
все още в проект.
План за управление на речните басейни в Черноморски район (ПУРБ) 2016 – 2021
година и план за управление на риска от наводнение в Черноморски район
(ПУРН) 2016 – 2021 година на ЧРБУ. Планът за управление на речните басейни е
основен инструмент за интегрирано управление на водите съгласно изискванията на
Рамковата директива за водите (РДВ), транспонирана в българското законодателство
чрез Закона за водите. Първият План е публикуван в началото на 2010 г. и обхваща
периода до 2015 година. Съгласно изискванията на чл. 14 от Рамкова директива за
водите и чл. 159, ал. 1 от Закона за водите, ПУРБ се преразглежда и актуализира на
всеки шест години след първоначалното му публикуване. ПУРБ на Черноморски район
е преразгледан и актуализиран за втория планов период на управление 2016-2021 г., на
основание чл. 157, ал.1 и чл. 159 от Закона за водите. Предвид все още не
приключилата процедура по приемането на ПУРБ 2016 - 2021 г. все още действащ е
първи ПУРБ на ЧРБУ 2010 - 2015 г. Във втория ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложени мерки
за постигане на добро състояние на водите, които са разработени по основни речни
басейни и по водни тела (за повърхностни и подземни води), като са обвързани със
състоянието на всяко водно тяло и формулираните за него цели. На база на
идентифицираните значими проблеми в управлението на водите в ЧРБУ, в
актуализираната програма от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са планирани мерки
насочени към източника на натиск, оказващ въздействие върху повърхностните или
подземни водни тела и води до влошаване на тяхното състояние. Между Морската
стратегия, ПУРБ и ПУРН на ЧРБУ има връзка и те се допълват при изпълнение на
целта за постигане на добро състояние на морската околна среда Морската стратегия
(РДМС) надгражда ПУРБ (Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС) в обхвата на
крайбрежните води. Направено е разграничение спрямо програмите от мерки по двата
стратегически документа с цел избягване на дублиране на дейности и финансиране. За
всички сухоземни източници на натиск и въздействие като градски, курортни,
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индустриални ПСОВ и канализации и заустване на отпадъчни води, дифузно
замърсяване от земеделие и друг тип земеползване, включително, влияещи и върху
зоните за къпане, се залагат мерки в ПУРБ (забрани, ограничения, РРМ или нова
ПСОВ, превантивни или стимулиращи мерки). В Мерките на ПУРБ, насочени към
намаляване на замърсяването от населените места, се изпълняват мерки за решаване на
проблеми с отпадъците от населените места с цел намаляване на замърсяването от
отпадъци. С цел намаляване на натиска от отпадъците, в първия План на ЧРБУ са
предприети действия за изграждането на регионални депа. След изграждане и
въвеждане в експлоатация на регионалните депа се предприемат действия по закриване
на общинските депа, които не отговарят на изискванията. Те представляват източник на
замърсяване, главно на подземните води, както и като източник на внасяне на отпадъци
в морската среда, ако са разположени по крайбрежието и затова рекултивацията им е
разгледана в програмата. Сериозен проблем се оказват и отпадъците които се изхвърлят
и на нерегламентирани места, които често попадат в реки, дерета и отводнителни
канали. Тези отпадъци създават проблеми, както с качеството на водите, така и с
проводимостта на реките. Поради това към основните мерки е включена мярка:
Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на
нормативните изисквания.
Същият метод важи и за пристанищните акватории – във втори ПУРБ на Черноморски
басейнов район за управление на водите 2016 – 2021 г. има планирани мерки относно
пристанищните и рибарските акватории. В Мерките, насочени към опазване на
крайбрежнитe морски води, са планирани следните мерки с цел обвързване на РДВ и
РДМС по отношение намаляване на натиска върху морската околна среда в резултат от
внасянето на отпадъци:
•

Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в
районите на рибарските селища

•

Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на
корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води

•

Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на
акваторията при товаро-разтоварни дейности и др.
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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.
За територията в обхвата на РИОСВ ВАРНА
В района на РИОСВ Варна, през 2015 г. контролът на качеството на атмосферния
въздух се осъществява от пет стационарни пункта от Националната система за контрол
на качеството на атмосферния въздух и в два временни пункта смобилна автоматична
станция:
•

АИС СОУ А.Кънчев, гр.Варна

•

АИС Батак, гр.Варна

•

АИС ОУ Хан Аспарух, гр.Добрич

•

АИС Изворите гр.Девня

•

АИС Старо Оряхово, с.Старо Оряхово

•

ПМ с МАС в гр.Белослав

•

ПМ с МАС в гр. Провадия

Пунктовете (с изключение на АИС - Старо Оряхово) са разположени в общини,
класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй като в тях съществува
потенциална възможност от влошаване здравето на населението, вследствие от
замърсяването на атмосферния въздух.
Резултати от проведения през 2015г мониторинг на КАВ
Общините Варна и Добрич са класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй
като в тях съществува потенциална възможност от влошаване здравето на населението,
вследствие от замърсяването на атмосферния въздух. В тези общини са разработени и
се реализират програми за намаляване на нивата на замърсителите, като основните
констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици.
АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр.Варна
Фини прахови частици (ФПЧ10) - През 2015 г. са регистрирани 355 средноденонощни
концентрации, 34 от тях превишават пределните стойности (ПС) за средноденонощна
норма (СДН) от 50 µg/m3 или 9,58 % от общия брой регистрирани средноденонощни
стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са регистрирани през
месеците ноември и декември. През месец ноември е регистрирана и най–високата
средноденонощна стойност от 105,22 µg/m3. Средногодишната концентрация от 28.09
µg/m3 не превишава средногодишната норма (СГН) от 40 µg/m3.
През 2015 г. регистрираните 34 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърлят
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). В сравнение с 2014
г.(регистрирани 344 средноденонощни концентрации, 74 от тях превишават ПС за СДН
от 50 µg/m3, средногодишна концентрация от 36,54 µg/m3) се запазва наднормено
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съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой наднормени стойности са
регистрирани през зимните месеци резултат от използването на твърди горива в
битовия сектор и характерните за сезона – високи скорости на вятъра и температурни
инверсии, които създават условия за задържане и натрупване на атмосферните
замърсители в приземния въздушен слой.
Серен диоксид – През 2015г., 2014г., 2013г. 2012г., 2011г. и 2010г не са регистррирани
превишения на СЧН от 350 µg/m3 и на среднодневната от 125 µg/m3.
Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения на ПС на СЧН от 200
и на алармения праг от 400.
АИС „Батак”, гр.Варна
ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 348 средноденонощни концентрации, 93 от тях
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3 или 26,72 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
регистрирани през зимните месеци. През месец декември е регистрирана и най –
високата средноденонощна стойност от 139.90 µg/m3. Средногодишната концентрация
от 41.72 µg/m3 превишава СГН от 40 µg/m3 с 1,07 пъти ПДК.
През 2015 г. регистрираните 87 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърля
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя).
В сравнение с 2014 г.( регистрирани 361 средноденонощни концентрации, 133 от тях
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3, средногодишна концентрация от 49,04 µg/m3 ) се
запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, с плавна тенденция на понижаване, като
най - високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните
месеци резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за
сезона – високи скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия
за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.
АИС „ОУ Хан Аспарух”, гр.Добрич
ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 294 средноденонощни концентрации, 10 от тях
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3 или 3,4 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
регистрирани през зимните месеци. През месец ноември е регистрирана и най –
високата средноденонощна стойност от 99,94 µg/m3. Средногодишната концентрация
от 26,59 µg/m3 не превишава СГН от 40 µg/m3.
През 2015 г. регистрираните 10 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя).
В сравнение с 2014 г.( регистрирани 333 средноденонощни концентрации, 8 от тях
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3, средногодишна концентрация от 23,05 µg/m3 )
постигнатото съответствие с нормите по показател ФПЧ10 се поддържа и бележи
тенденция на понижаване, като най-високи и най-голям брой наднормени стойности са
регистрирани през зимните месеци резултат от използването на твърди горива в
битовия сектор и характерните за сезона – високи скорости на вятъра, които създават
условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния
въздушен слой
АИС „Изворите”, гр.Девня
ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 31 от тях
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3 или 8,5 % от общия брой регистрирани
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са
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регистрирани през зимните месеци. През месец ноември е регистрирана и най –
високата средноденонощна стойност от 86,59 µg/m3. Средногодишната концентрация
от 27,99 µg/m3 не превишава СГН от 40 µg/m3.
През 2015 г. регистрираните 31 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля
допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя).
АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово
ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 357 средноденонощни концентрации, от тях
няма стойности превишаващи ПС за СДН от 50 µg/m3. Средногодишната концентрация
от 9,26 µg/m3 не превишава СГН от 40 µg/m3.
В сравнение с 2014 г. (средногодишна концентрация от 9,80 µg/m3) се запазват нивата
на концентрациите под СГН.
Анализът на данните от пункта в гр. Провадия показва:
ФПЧ10 – През 2015 г. от регистрираните 44 бр. двадесет и четири часови стойности, 4
бр. са над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирани през отоплителния
сезон, като най-високата стойност от 138,1 µg/m3 е отчетена на 22.11.2015
Анализът на данните от пункта в гр. Белослав, кв. Акациите показва:
ФПЧ10 – През 2015 г. от регистрираните 48 бр. двадесет и четири часови стойности, 15
бр. са над нормата. Преобладаващият брой превишения на ПДКср.дн. са регистрирани
през отоплителния сезон. Най – високата стойност от 182,9 µg/m3 е отчетена на
08.05.2015 г
Изводи:
Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на атмосферния
въздух през зимния сезон в град Варна. Съществен принос за това има широкото
използване на твърди горива за битово отопление и транспорта. Потвърждава се
необходимостта от реализацията на програма за подобряване качеството на
атмосферния въздух.
През 2015 г. по разработените в региона пет общински програми за подобряване
качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени
стойности в нормите общините Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич, са
представили отчети за изпълнението на мерките в плановете за действие през 2014 г.
Общинските програми като цяло отчитат в най-голяма степен влияние на битовото
отопление и транспорта върху качеството на атмосферния въздух. Във всички
общински програми са предвидени редица мерки, които трябва да бъдат взети по
отношение на основните сектори, източници на замърсяване с ФПЧ10, за да бъде
постигнато необходимото качество на атмосферния въздух. По отношение на двата
ключови сектора – битово отопление и транспорт, в програмите са предвидени:
увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на енергийната
ефективност и саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за предоставяне
на социални помощи за отопление, оптимизиране на транспортните схеми на
общините, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на автобусен
парк, почистване и реконструкция на пътна и улична мрежа, машинно и мокро миене
на улична мрежа, ограничаване използването на пясък през зимния сезон и др.
За територията в обхвата на РИОСВ Бургас
Мрежата за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ Бургас като част от НСМОС - подсистема „въздух” включва следните пунктове:
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•

АИС „Долно Езерово"

•

АИС „Меден Рудник"

•

АИС „Несебър".

•

ДОАС - РИОСВ (диференциална оптична автоматична система) гр. Бургас

•

ДОАС - Камено гр. Камено

Мобилна автоматична станция (МАС) към община Бургас е въведена в експлоатация
през април 2011 година и е единствената в страната автоматизирана общинска станция.
Чрез нея се следят нивата на осем замърсители на атмосферния въздух: серен диоксид,
азотни оксиди, озон, стирен, бензен, сероводород, ФПЧ10 и ФПЧ25.Резултатите от
мониторинга на КАВ са разгледани по замърсители.
Фини прахови частици ФПЧ10
Измервания на фини прахови частици през 2015 г. са извършени в следните пунктове:
ДОАС РИОСВ, АИС ”Долно Езерово”, АИС “Меден Рудник”, АИС „Несебър”.
В пункт ДОАС РИОСВ са отчетени 345 бр. валидни средноденонощни стойности. От
тях 30 са над средноденонощната норма (СДН – 50 µg/m3), която не трябва да се
превишава повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Максимално
измерената стойност за годината е 108,4 µg/m3 (2,17 пъти СДН). Средногодишната
концентрация е 1,13 пъти ГОП за СГН (28 µg/m3) и 1,59 пъти ДОП за СГН (20 µg/m3).
В АИС “Меден Рудник” през 2015 г. са извършени 354 бр. измервания (валидни
средноденонощни стойности). Констатирани са 23 броя превишения над (СДН – 50
µg/m3). СДН не трябва да се превишава повече от 35 дни в годината. В сравнение с
2014 г., когато регистрираните превишения са 38 броя, тази година се отчита
намаляване на броя на дните с превишения по този показател. Максималната средна
стойност за периода е 194,17µg/m3 (3,88 пъти СДН). Средногодишната концентрация е
20,38 µg/m3 (0,51 пъти СГН).
В АИС ”Долно Езерово” са направени 346 бр. измервания (валидни средноденонощни
стойности). Констатирани са 117броя превишения на средноденонощната норма. В
сравнение с 2014 г. е налице увеличаване на дните със замърсяване по този показател.
Най-високата измерена среднодневна концентрация е 119,27 µg/m3 (2,38 пъти СДН).
Средногодишната концентрация е 48,90 µg/m3 (1,22 пъти СГН).
В АИС ”Несебър” са направени 307 бр. измервания (84% валидни средноденонощни
стойности), което е под изисквания минимум валидни данни за определяне на
средногодишна стойност (90%). Констатирани са 20 броя превишения на
средноденонощната норма, което е сериозно намаление на дните със замърсяване в
сравнение с 2014 г., когато са отчетени 53 броя превишения. Най-високата измерена
концентрация е 91,2 µg/m3 (1,82 пъти СДН).
Причините за замърсяването на въздуха с ФПЧ са комплексни:
• през зимния сезон са основно големият брой домакинства, отопляващи се с
твърди горива, както и фирмите за производство на дървени въглища, старият
автомобилен парк и лошото качество на пътната настилка в комбинация с
влошени метеорологични условия.
•

през пролетно - летния сезон – изключително интензивен автомобилен трафик,
интензивната строително-ремонтна дейност в гр. Бургас, лоша пътна настилка,
както и промишлено замърсяване.
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Най-утежнено е състоянието в района на АИС „Долно Езерово“, където регистрираните
СДК на ФПЧ10, превишаващи ПС на СДН от 50µg/m3 са над 3 пъти допустимия брой
(от 35 превишения) за едногодишен период. В този пункт е отчетено превишение и на
СГН. Данните от проведения мониторинг през 2015 г. показват, че преобладаващата
част от наднормените концентрации (над 80%) се регистрират през зимните месеци по
време на отоплителния сезон, което определя и произхода им – битовото отопление.
Допълнително влияние върху задържането на замърсителите в атмосферния въздух
оказват и неблагоприятни условия за разсейване (ниска скорост на вятъра, мъгли,
температурни инверсии), които са преобладаващи през зимните месеци в района.
Серен диоксид SO2
Основен източник на емисии на серен диоксид е технологичната дейност на “Лукойл
Нефтохим Бургас” АД, както и процесите свързани с изгаряне на твърди и течни горива
в промишлеността и бита.
В АИС “Долно Езерово” по показател серен диоксид са регистрирани общо 6 641
валидни средночасови стойности, което е под изисквания минимум към качество на
данните за оценка на КАВ. За периода през който пункта е работил няма регистрирано
превишение на средночасовата норма (СЧН – 350 µg/m3) и средноденонощната норма
(СДН – 125 µg/m3). Не са регистрирани превишения на горният оценъчен праг (ГОП) –
75 µg/m3 на СДН и на ДОП – 50 µg/m3 на СДН.
Азотен диоксид NO2
В АИС “Долно Езерово” отчетената средногодишна стойност 12,06 µg/m3 не
превишава СГН - 40 µg/m3. Горният оценъчен праг (ГОП) на средночасовата норма
ГОП – 140 µg/m3 не е превишен, както и долния оценъчния праг на средночасовата
норма ДОП – 100 µg/m3. Не е превишена СЧН – 200 µg/m3 през годината. Не са
превишени ГОП – 32 µg/m3 и ДОП – 26 µg/m3 на СГН.
В АИС “Меден Рудник” не са регистрирани средночасови концентрации над
средночасовата норма. Средногодишна стойност през 2015 г. е 13,11 µg/m3, не са
превишени ГОП и ДОП за СЧН. Не са регистрирани превишения на ГОП и ДОП на
СГН.
В ДОАС РИОСВ не са регистрирани средночасови концентрации над средночасовата
норма.
Сяроводород H2S
Нивата на сероводород се следят само в АИС “Долно Езерово” и в АИС “Меден
Рудник”.
В АИС ”Долно Езерово” са регистрирани 170 средночасови концентрации, които
превишават СЧН – 0,005 mg/m3, от тях само 6 превишават 3 пъти нормата, което е помалко в сравнение с предходната година. Регистрирани са 19 средноденонощни
концентрации над СДН – 0,003 mg/m3. При регистрирани 5182 (60%) валидни средно
часови стойности за 2015 г. броят на превишенията по този показател е драстично
намален в сравнение с 2014 г. Поради недостатъчния брой измервания, не може да се
направи извод за годишното замърсяване по този показател.
В АИС ”Меден Рудник” са регистрирани 6340 средночасови концентрации, които
превишават СЧН – 0,005 mg/m3, от тях само 1 превишава 3 пъти нормата. Регистрирани
са 304 средноденонощни стойности над СДН – 0,003 mg/m3. Средно годишната
концентрация е 0,0072 mg/m3 и е по-ниска в сравнение с 2014 г
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Основна причина за отчетените превишения в АИС “Долно Езерово” и АИС „Меден
Рудник” е дейността на ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Това са главно технологични
пропуски, налагащи изгаряне на значителни количества от газа на свещ, както и
изпускане на процесни отпадъчни води без съответната дегазация, което при
неблагоприятни условия създава високи концентрации в приземния слой и води до
съответно повишаване на концентрациите на сероводород в атмосферния въздух.
Другите източници са третирането на отпадъчните води и комунално-битов сектор.
Въглероден оксид CO
CO е газ, отделян при непълното изгаряне на изкопаеми горива и биогорива.
Автомобилният транспорт е значителен източник на емисии на CO. Концентрациите му
обикновено варират в зависимост от моделите на трафика през деня. Най-високи нива
на СО се намират в градските райони, обикновено по време на пиковите часове на
трафика.
Измерва се в два пункта за мониторинг: АИС ”Долно Езерово” и АИС “Меден Рудник”.
И в двата пункта отчетените средногодишни концентрации са на постоянни ниски нива.
Не са регистрирани превишения на нито една от нормите
Озон O3
Нивата на озон се следят в автоматичните станции с непрекъснато измерване – АИС
“Меден Рудник”, АИС “Долно Езерово” и АИС “Несебър” и ДОАС-РИОСВ.
В четирите пункта през 2015 г. не са регистрирани превишения на прага за
информиране на населението (ПИН – 180 µg/m3) и алармения праг за предупреждение
на населението (ППН – 240 µg/m3) Краткосрочната целева норма (КЦН – 120 µg/m3) за
опазване на човешкото здраве е превишена 2 пъти в АИС “Меден Рудник” и 1 път в
АИС “Несебър
Тежки метали (олово Pb, кадмий Cd, никел Ni, арсен As,живак Hg)
Повечето емисии на арсен (As) се освобождават при изгаряне на горива, Основните
антопогенни източници на кадмий (Cd), олово (Pb), живак (Hg) включват изгарянето на
изкопаеми горива, изгарянето на отпадъци. Има няколко основни антропогенни
източника на никел (Ni), изпускани в атмосферния въздух: изгарянето на масло за
отопление, изгаряне на отпадъчни утайки, отпадъчни води; използването на въглища за
горене.
През 2015 г. в пункт „ДОАС РИОСВ“ и АИС „Несебър“ не са отчетени превишения на
нормите за тези показатели.
Полиароматни въглеводороди (ПАВ) - Benzo(a)pyrene
Benzo(a)pyrene е полицикличен ароматен въглеводород (ПАВ), който се съдържа в
РМ10. Произходът му се дължи на непълното изгаряне на различни горива. Основните
източници на Benzo(a)pyrene са домашно отопление, особено с дърва и въглища,
изгарянето на отпадъци, както и движението по пътищата. Други източници са открити
пожари и износването на гумите на автомобилите. ПАВ, по-специално бензо-а-пирен е
канцерогенен за човека, токсичен за водните организми и птиците и безгъбначните
организми.
В пункт „ДОАС РИОСВ“ и АИС „Несебър“ през 2015 г. не са отчетени превишения на
средногодишната норма.
Национална оперативна морска обсервационна система (НОМОС)
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НОМОС осигурява оперативна информация за целите на морската наука и индустрията.
Основни елементи на НОМОС са:
НИМХ (брегови метеорологични станции), разположени по брега на
българското черноморие, осигуряващи информация за основните
метеорологични съответстващи на програмата на синоптичните и климатични
станции, както и температурата на морската вода и вълнението на 7 места –
Шабла, Калиагра, Варна, Шкорпиловщи, Емине, Бургас, Ахтопол;
• Наблюдателна точка Галата – Платформа Галата е неподвижна платформа за
добив на природен газ, собственост на частна газова компания
PETROCELTIC. Наблюдателната система, инсталирана на нея осигурява
оператвни данни в реално време и се състои от метеостанция и сензори за
измерване температурата на водата, които измерват различни океанографски и
метеорологични параметри за нуждите на морската индустрия, научни и
обществени организации;
• Пристанищна оперативна морска обсервацоинна система (ПОМОС)-POMOS е
изградена и се оперира от ИО-БАН по национален проект). Системата
осигурява оперативна информация за състоянието на морската среда и
прилежащата атмосфера в пристанищните райони и заливи по българското
Черноморие. Тя разполага с 14 измервателни пункта, които обхващат цялото
черноморско крайбрежие (от Калиакра, Балчик, Варна, нос Емине, Поморие до
пристанището на Нефтохим в Бургас ). Монтирани са общо 45 измервателни
уреда, които дават оперативни данни в реално време за основните
метеорологични и океанографски параметри: вятър - скорост и посока,
температура, влажност, слънчева радиация, видимост, соленост, течение,
вълнение, ниво и т.н.;
• Изследователска база „Шкорпиловци” е базирана на брега на Черно морe в
близост до село Шкорпиловци. Собственост е на ИО-БАН. Изследователската
база се състои от лабораторен комплекс и естакада и е била построена между
1980-1983 г. Създадени са условия за работа и живот на 25 лица. Естакадата е
дълга 230 м, висока 7 м. и се използва за монтиране на датчици за научни
изследвания за изучаване на вълнението, плажната динамика и
взаимодействие между морето и брега.
Предвиждало се е, че Националният център за океанографски данни (BGODC) ще е
Е-инфраструктура, която да служи като местен портал за националния и
международния обмен на океанографски данни. Основните цели са да се съпоставят
океанографски данни, да се прави архив за съхраняване на данните и да се максимизира
неговото използване, да се подобри достъпността до океанографски данни с високо
качество на широка група потребители и др.
•

Системата е била със свободен достъп само през 2010 г., 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
НОМОС 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 е 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.“
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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, описани по-долу.
Климатичен район на Cеверното Черноморие
Климатът в този район е“преходен”- от континентален към континенталносредиземноморски. Годишното разпределение на валежите - с подчертан максимум
през ноември и минимум презавгуст-ептември, изцяло съответства на континенталносредиземноморския характер на климата. Сезонните суми на валежите обаче са
сравнително изравнени.Това е резултат от проява на влиянието на местни фактори
върхуподходящ циркулационен фон, така че континентално-средиземноморския
характер на климата може да бъде приет с известни уговорки.
Във връзка с по-северното си местоположение районът по-рядко попада в топлите
сектори на средиземноморскитециклони. Той е изложен на студени континентални
нахлувания, а и поради преобладаващия западен пренос, затоплящото влияние на
морския басейн е по-слабо. В резултат на тези фактори зимата тук е по-сурова
отколкото в другите райони, прилежащи към Черноморския басейн. Средните януарски
температури са около 1,5°С в ниските части, а по възвишенията може и да са с1,0-1,5°С
по-ниски. Често, в 64% от зимите, в отделни дни през януари температурите спадат под
–10,0°С. При силни зимни застудявания те могат да спаднат до 17-19°С под нулата.
Поради сравнително слабото влияние на средиземноморските циклони зимните валежи
тук са едни от най-малките в страната. Средно през сезона падат валежи около 125 мм.
От трите зимни месеца най-много валежи падат през декември – около 45 мм, а наймалко през януари – 37 мм. Поради северното положение на района около 40% от
валежите са от сняг. Първата снежна покривка се образува в края на декември, а
последната,в зависимост от характера на местността може да се образува и през втората
половина на февруари. Снежна покривка се формира сравнително често, но е
неустойчива. В по-малко ветровитите места има около 25-30 дни със сняг, а на пооткритите те са двойно по-малко.
Зимният сезон се характеризира със значителна облачност. През декември и януари
общата облачност е 7 бала, а и през февруари не е по-ясно - средната февруарска обща
облачност е 6,8 бала. Общо през целия зимен сезон има само около 8 ясни дни.
Пролетта в разглеждания район, поради охлаждащото влияние на морето, е прохладна
и започва с малко закъснение. Температурата на въздуха преминава устойчиво над 5°С
в средата на март, а над 10°С към средата на април. В края на март все още се
наблюдават пролетни мразове. Средната пролетна температура е около 10°С. Средната
месечна температура за март е около 5°С, а през май тя е вече около 15°С. През април
има около два дни с температури под 5°С и над 15.
Валежите през пролетта са около 115-120 мм. Най-сухият пролетен месец е март с
месечна сума на валежа около 30-35 мм. През май месечна сума на валежите вече е 4045 мм.
През пролетния сезон облачността значително намалява от март до май, съответно от 67 бала до около 5. Повече от двойно намалява броят на мрачните дни от март (13-14) до
около 6 през май.
Лятото тук не се различава от това в другите прилежащи на крайбрежието райони слънчево и топло. Юли и август са еднакво топли със средни месечни
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температуриоколо 22°С. През юли има средно 7-8 дни с температури под 20°С и около
3 -4 дни над 25°С. През големите летни горещини максималните температури
надминават 30°С, като в изключителни случаи може да достигнат и до около 40°С.
През юли и август средната месечна обща облачност е под 3 бала, като през около 50%
от дните небето е ясно.
Характерна особеност на климата в района през този сезон е проявата на бризова
циркулация, обуславяща сравнително ниски температури през деня и относително
високи през нощта.
Валежите през лятото са относително по-малки от тези през зимата и пролетта - около
100- 115 мм. Най-много валежи падат през юни 40-45 мм, а най-малките през август
около 30 мм. В края на лятото над района се установява ясно изразено засушаване,
продължаващо и през началото на есента.
Поради затоплящото влияние на морето есента е подчертано по-топла от пролетта.
Есенните месеци са с около 3 °С по-топъли от пролетните. Средната месечна
температура на октомври е около 13°С, а през ноември - около 10°С. Задържането на
температурите над 10°С продължава до около края на октомври-началото на ноември, а
над 5°С до края на декември.
През октомври се преустановява късното лятно и ранното есенно засушаване,
месечната сума на валежите нараства с около 5-7мм до около 37мм. Годишният
максимум на валежа в района се наблюдава през ноемвмри и е около 50 мм. Като цяло
сезоннити суми на валежа в района са изравнени и са около 120 мм.
Вятърът е един от основните метеорологични факториq влияещи върху степента на
замърсяване на атмосферния въздух. Най-общо можем да кажем, че най-ветровит е
зимния сезон, когато средните месечни скорости на вятъра са между 3,5-5,0 m/s. Найтихо е през лятото и началото на есента, когато средните месечни скорости са около 2
m/s . Средно през годината има 20-30% случаи с безветрие, като през зимата техният
брой е съществено по-малък от този през лятото. Средно годишно преобладават
ветровете от сектора N - Е, следвани от ветровете от секторите S и W.
Климатичен район на Бургаската низина
Най-общо този район обхваща равнинната част между нос Емине и Маслен но, като
обгражда врязаният в сушата Бургаски залив. Климатът на неговата крайбрежна част е
почти идентична с този в Климатичен район на Странджанското Черноморие.
В останалата част на района в зависимост от отдалечеността от морето с навлизане в
сушата те зимните температурни условия не са така меки както по крайбрежието.
Средната януарска температура в континенталната част е с около 1-1,5°С по-ниска от
тази по крайбрежието и около 1,5-2°С. При силни застудявания температурата в силно
вдадените в морето части пада до около -16°С, докато във вътрешността може да
достигне до -21-22°С, като в някои още по-вътрешни части може да е и по-ниска.
През пролетта разпределението на температурите е обратно, вътрешните части са потопли, докато крайбрежните остават по-хладни.Утвърждаването на температурата над
10°С във вътрешните части става с по-бърз темп и се наблюдава около 10 дни преди
това да настъпи в крайбрежните части. Най-общо за района това настъпва в край на
първото и началото на второто десетдневие на април.
Периодът с устойчиво задържане на температурите над 10°С в крайбрежната част
продължава до през първото десетдневие на ноември, докато във вътрешността около
седмица по-малко.
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Юлските температури в целия район са около 23-24°С. Големите горещини се
проявяват по-слабо по крайбрежието където са около 32-33°С и значително по-силно
във вътрешността, където са от порядъка на 36°С и повече. По време на горещите
вълни в най-отдалечените от морето места може да се наблюдават температури и в
граници 41-42°С.
Годишната сума на валежа в крайбрежната част извън тази на Бургаския залив еоколо
470-520мм, а във вътрешността 520-580мм. В целия район най-големи валежи има през
есента, а най-малки в крайбрежната част през лятото, а в останалата част през пролетта.
В целия район най-сух е август, а най-влажен в крайбрежната част - ноември, като в
останалата част на районаюни.
Климатичен район на Странджанското Черноморие.
По своят характер климатът тук е континентално-средиземноморски. За съжаление не
разполагаме с гъста мрежа от данни в района, но характерът на климата може да бъде
описан на базата на съществуващите станции, най-представителна от които е ст.
Царево.
Непосредствената близост на района до топлото през зимата море, южното му
положение и голямото влияние на средиземноморските циклони през зимата го
определят като район с най-мек зимен режим. През втората част на есента и първата
половина на зимата той е с най-високи температури за страната – средната
декемврийска температура е 5-5,5°С, а средната януарска температура в района е около
3°С над нулата. Това показва, че районът е по-топъл с около 1-2°С от ПетричкоСанданския през този период. От февруари обаче, той изостава в температурно
отношение и средната месечна температура за февруари е около 3-3,5°С.
В района има общо около 17-18 дни с отрицателни температури за целия зимен сезон,
като само 3-4 от тях са с температури под -5°С. Само в изключително студени зими,
като тази на 1929 температурите могат да спаднат до 18-19°С под нулата. В общо
климатичен аспект застудявания с температури под-7-8°С са сравнително редки.
Трябва да се отбележи, че този район е с най-късния мразовит период. Първите мразове
обикновено се получаван към средата на декември, а последните – към края на второто
десетдневие на март. Средиземноморското влияние върху режима на валежите се
проявява в добре оформения максимум на валежите през студеното полугодие. Найчесто вали в края на есента и началото на зимата. Зимните валежи са около 140 - 200мм
и са едни от най-големите за низините райони на страната. Голяма част от тях е под
формата на дъжд, но около 1/3 са от сняг. Снежната покривка която се образува е
краткотрайна, като такава има само през 15-16 дни от годината. Тя се наблюдава от
началото на третото десетдневие на декември до към края на февруари. През зимата
този район се характеризира и с висока облачност. През зимните месеци тя е около70%
при15,7 мрачни иоколо 3 ясни дни за януари.
Въпреки относително по-бавното затопляне през пролетта, утвърждаването на
температурите над 10°С се наблюдава още в първата половина на март. Устойчивото
утвърждаване на температурата над 10°С вече е относително по-късно – в началото на
второто десетдневие на април. Средната месечна температура за април е около 10,5°С
при около 16 дни с температура над 10°С и около 3 дни с температура над 15°С.
Сезонната сума на валежите през пролетта е около 148мм, като сравнително повалежна е втората половина на пролетния сезон.
Лятото тук е слънчево, сухо и много топло. Главна особеност на летните условия е
добре изразената морска бриза, която освежава и облекчава сравнително високите
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дневни температури, но през нощта, когато вятърът духа от сушата, тук вследствие
близостта на Странджа условията са по-благоприятни от тези в района на Бургаската
низина например. Под нейно влияние въпреки малката облачност температурите са
относително по-ниски в сравнение с Питричко-Санданския район.
Средните месечни температури през юли са около 23-23,5°С, при средно около 1-2 дни
с температура под 20°С и средно 5 дни с температура над 25°С. Максималните
температури рядко надвишават 32-33°С, но все пак в отделни години са възможни и
температури до 39-40°С.Под влияние на морската бриза влажността е по-висока. Това
допринася за облекчаване на тежкото състояние, в което би изпаднала растителността
по време на добре изразеното лятно засушаване. В около 5 от дните на сезона могат да
се формират условия близки до тези във влажните тропици, горещо и влажно време,
което трудно се понася от човека.
Лятото се характеризира с малка облачност, за юли тя е около 22% при около 17 ясни и
само 1 мрачен ден. Лятната сума на валежите е най-ниската за годината и е около 98мм,
с което той се очертава като един от най-задушливите за страната. Засушаването тук
започва след прекратяването на юнските валежи и трае почти непрекъснато почти до
към средата на септември.
Есента е значително по-топла от пролетта, като средната температура за месец
октомври е около 15-15,5°С, с около 4,5-5°С по висока от тази за симетричния април.
Температурата се задържа устойчиво над 10°С до около края на второто десетдневие на
ноември, а над 5°С до средата на декември. Есенното увеличение на валежите води до
набирането на сезонна сума на валежа около 210мм, с което есента се утвърждава като
най-валежен сезон. Максимумът на валежите е през ноември със средна месечна сума
около 88мм
Изменение на климата
Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, с които
човечеството ще трябва да се справи през следващите години. Повишаващите се
температури, топящите се ледове и все по-честите суши и наводнения са доказателство,
че изменението на климата е факт. Рисковете за цялата планета и за бъдещите
поколения са огромни и затова са необходими спешни мерки.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към
Българската академия на науките (БАН) за Република България е установено следното:
От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към
затопляне; през втората половина на ХХ век зимите са по-меки. • 20 от последните 23
години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна температура на
въздуха, спрямо климатичната норма (1961– 1990 г.).
•

Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това
е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.

•

Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните
две десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.

•

Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни
бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.

•

Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като:
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100
мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.);
увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни
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валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от
дъжд, гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари;
увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април
и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период.
•

Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.

•

Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка
показва трайна тенденция към изтъняване.

•

Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.

•

Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 715 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за
затопляне на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди

В периода 1988-2014 г. средната годишна температура на въздуха (за районите с н.в. до
800 m) е нараснала средно с 0.8oС спрямо нормата за референтния климатичен период
1961-1990 г., като се изменя в границите от 10.6oС до 13.0oС. Запазва се нарастващата
тенденция на колебанията на средната годишна температура на въздуха, при това
температурните аномалии за всички години след 2007 г. (с изключение на 2011 г.) са
над +1oС

Фиг. 5.1.2-1. Колебания в средната годишна температура на въздуха 1988-2014г.

През 2014 г. годишната температура на въздуха за районите с н.в. до 800 m е средно с
1.2oС над нормата, единствено в Северозападна България увеличението е по-малко – с
0.9oС над нормата. Най-топлите месеци, със значителни положителни аномалии на
средната месечна температура на въздуха за цялата територия на страната с н.в. до 800
m, са март (+3.2oС), февруари (+3.0oС), януари (+2.9oС), август (+1.9oС) и декември
(+1.3oС).
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
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ниската част от страната. Валежите през август и ноември са около нормата, съответно
– 121% и 99%.

Фиг. 5.1.2-2. Колебания в средната годишна сума на валежа 1988-2014г.

Изследването на колебанията и изменението на снежната покривка е от съществено
значение, особено в условията на променящия се климат, поради все по-често
срещащите се засушавания в България и на Балканския полуостров, а също и поради
наводненията, вследствие на масовото снеготопене след обилни и продължителни
снеговалежи.
През последните години се увеличава честотата на екстремните метеорологични и
климатични явления в България. Особено след средата на 90-те години на 20 век, серия
от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни конвективни бури,
предизвикаха сериозни материални щети и човешки жертви, в редица райони на
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.
В периода 1988 - 2014 г. годишният брой на дни с гръмотевична дейност за равнинната
част от страната е много близък до нормата, като варира от 122 дни през 1998 г. и 2012
г. до 164 дни през 2005 г. Броят на дните с гръмотевични бури през 2014 г. е 148 или
само със 7% повече от нормата.
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.
Увеличението на броя на дните с масови градушки, регистрирани в над 4
административни области на страната, през 2014 г. е още по-голямо. През топлото
полугодие (месеците от април до септември), когато се регистрират около 90% от
всички валежи от град, броят на дните с масови градушки през 2014 г. е 4 пъти поголям от средния за изследвания период
Най-вероятните средни годишни температури за периода до 2050г в резултат на
прилагане на симулационен модел ALADIN (НИМХ, В.Спиридонов) 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 5-10°С, а на Странджа 13-14°С.
При най-неблагоприятния сценарий очакваните средните годишни температури почти
по цялата територия са около и над.16°С.
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По отношение на валежа най-вероятният сценарий не се различава много от сегашното
положение, все пак има тенденция към намаляване на годишната сума на валежа.
Въз основа на резултатите, получени от симулационният модел, могат да бъдат
направени следните изводи:
•

зимите ще бъдат по-меки и през следващите десетилетия;

•

ледените дни ще намалеят, а високата температура, ще се отрази на развитието на
редица земеделски култури през зимата;

•

сегашните летни условия постепенно ще изчезнат, тъй като ще бъде по-горещо със
средни максимални температури на въздуха над 30°С най-често в равнинните
райони на страната;

•

броят на летните дни ще се увеличи до 90 дни в периода 2021-2050. Процентът на
летните дни се очаква да нарасне с 18-20% над 40% в повечето равнинни места в
южна България;

•

горещите дни ще се увеличат до 30% до края на 21-ви век;

•

очаква се повишен риск от почвено засушаване - повишение в честотата на
случване, интензивността и степента на въздействие на почвеното засушаване.

Основна причина за регистрираните климатични процеси е нарастването на емисиите
на парникови газове (ПГ). Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации
по изменение на климата (РКОНИК), България има задължението да провежда
ежегодни инвентаризации на емисиите на парникови газове по източници и
поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите
обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан
(CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и
серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове
(NOx, CO и NMVOC) и серен диоксид (SO2). За сравняване на различните ПГ, чрез
различната им сила да ускоряват глобалното затопляне, от Междуправителственият
комитет по изменение на климата (IPCC), е създаден индекс, наречен “потенциал за
глобално затопляне” (ПГЗ). Въздействието на топлинната енергия на всички ПГ се
сравнява с въздействието на СО2 (ПГЗ = 1) и се обозначава като СО2 еквивалент (CO2 екв.)
Данните от инвентаризацията на емисиите на ПГ за 2014 г. показват, че общите емисии
на ПГ в CO2 - екв. са 57 303,70 гигаграма (Gg) без отчитане на поглъщането от сектор
“Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” (ЗПЗГС). Нетните
емисии (с отчитане на поглъщането от ЗПЗГС) са 46 122,95 Gg.
Съгласно данни наИАОС (Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за
2014 г.)Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии (в CO2 – екв.)
за 2014 г. показва, че емисиите на CO2 имат най-голям дял от общите емисии на ПГ –
79%, емисиите на CH4 са на второ място с 13%, емисиите на N2O с дял 6% остават на
трето място, F - газове са с дял от 2% - на четвърто.
Анализът на данните за периода 1988 – 2014 г. Показва, че емисиите на основните ПГ
имат тенденция към намаляване. През 2014 г. са емитирани общи емисии на ПГ – 57
303,70 GgCO2-екв. или 50% от емисиите през базовата година, като минимумът e през
2013 г.
Република България участва в международните усилия за предотвратяване и
адаптиране към негативните последици от изменението на климата, като страна по
водещите международни инициативи - Рамковата конвенция на ООН по изменението
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на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото (ПК). Като част от ЕС, страната ни също
е пряко ангажирана в този процес и на европейско ниво.
5.2 Води
5.2.1 Повърхностни води
Бреговата ивица на Черно море от носСиврибурун на север до река Резовска на юг е
прорязана от устията на около 61 реки, чиито води се вливат директно или индиректно
(чрез крайморските езера) в Черно море. В тях са обособени 178 броя водни тела на
територията на ЧРБУ, спрямо извършената актуализация на телата към проекта на
втори ПУРБ 2016-2021 г. и включва вътрешните повърхностни и крайбрежните водни
тела (162 вътрешни повърхностни и 16 крайбрежни ВТ). Към първи ПУРБ 2010-2015 г.,
все още в действие, до приемане на втория, повърхностните водни тела са 153 (140
вътрешни повърхностни и 13 бр. крайбрежни ВТ).
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,
Екренскаи дерета Река Каварненска, Река Болтата.

Река Шабленска е суходолие с водно течение само при силни дъждове. На север от
нея няма оформени реки исъществуващите крайморски малки езера имат подземно
подхранване. В тази част на крайморския склон на Добруджанското плато годишните
валежи от 500-550мм не формират речен отток поради силно водопропускливите
почви, наличието на карст и дълбок водоупор. Дължината на реката е 25,6 кми събира
водите си от 118,6 км2 водосборна площ.
Батова река води началото си под името Кавакдере от карство извор-чешма
"Паласчешме" на 309 м н.в. във Франгенското плато, на 1,2 км югозападно от село
Куманово, Община Аксаково. По цялото си протежение тече в каньоновидна долина
със залесени, свлачищни склонове. До село Долище течението иB е със северно
направление, след което прави голяма дъга, изпъкнала на север, като заобикаля
Франгенското плато и при село Кранево се влива в Черно море. Долината при устието иB
е заета от лонгозната гора "Балтата". Батова река е единствената добруджанска река с
постоянен водоток. Р.Батовска е дълга 39 км , а площта на водосборният й басейн е
338,8 км2. Основните притоци са: Изворска река (15,5 км),Чатмадере и Голямата река.
Реката има зимно-пролетно пълноводие, което започва още през ноември, достига
максимума си през февруари и завършва през май. Останалите 5 месеца са маловодни с
най-ниска стойност през юли и август. Среден годишен отток при село Оброчище —
0,72 м3/с.
Река Болтатапротича през тясна долина и се влива в залива Болта на Черно море близо
до с.Българево.
Р. Каварненска (Дерето) извира от землището на с Божурец и преди гр.Каварна се
влива в черно море в района на пристанището на града.
Р.Краневска (Екренска, Кичевска) извира източно от с.Кичево и тече на североизток,
включва водите на множество притоци и след с.Осеново приема името Голямата река.
Влива се в.Черно море при гр.Кранево.
Р.Езерецка извира югозападно от с.Езерец и се влива в Езеретското езеро (блато).
Дълга е 20,3km, а площта на водосборния й басейн е 101,5 км2.
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•

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

Водосборната област на река Провадийска е ограничена от поречията на
рекаРусенски Лом, Черноморските Добруджански реки и река Камчия. Площта
наводосборната област на поречието е 2132 км2 с дължина на реката 119 км. Реката
води началото си от хълмиста местност 2 км над с. Добри Войниково и извор на кота
426 м. Тече в югоизточна посока, която посока запазва до вливането си в Белославското
езеро. Река Провадийска има осем притока, от които по-значителни са: Крива река —
дължина 48 км и водосборна област 218 км²; Главница - дължина 41 км, водосборна
област - 375 км² с приток р.Анандере, р. Мадарска (Мадара) с дължина 37,5 км,
водосборна област – 174,7 км², р.Златинас дължина 23,3 км и водосборна област 149,3
км², р.Язтепенска - с дължина 18,2 км иводосборна област – 128 км², р.Манастирска
(Азълдере), Капаклъдереси.Опорната хидрометрична мрежа на поречие Провадия се
състои от 4 хидрометрични станции.
Р. Девня започва течението си от карстови извори и се влива в Белославското езеро,
като приема осем първоразрядни притока, от които по-значителни са Крива река, река
Главница и река Девненска. Хидрометричната мрежа в речния басейн се състои общо
от 2 действащи хидрометрични станции (ХМС) на река Провадийска. ХМС на река
Крива и река Девня са закрити, поради технически проблеми през 2007 г.
Дерета Приселци-Черноморец - представени са от малки водни течения, които
директно се вливат в Черно море.
Р. Сакъмадарси извира в северозападната периферия на момино плато и се влива в
Черно море, южно от гр.Варна.
Р. Пашадере (Азмандере) извира източно от с.Приселци и се влива в Черно море,
южно от гр.Варна.
• Басейн на река Камчия
Река Камчия е най-голямата на Балканския полуостров река, която се влива в Черно
море, като рекатаи нейните притоци заемат района между разклоненията на Източна
Стара планина. Тя се образува от Голяма и Луда Камчия, като за условно начало е
приета Голяма Камчия, която извира на 26 m н.в., до югозападния ъгъл на село
Величково, община Дългопол. Протича в източна посока в широка долина между
Авренското (Момино) плато на север и Камчийска планина на юг. Влива се в Черно
море при курортния комплекс "Камчия". Приустиевите части на долината са блатисти и
обрасли с лонгозни гори. Р.Камчия е дълга 244,5 км и събира водите си от 5 357,6
км2водосборна област. Има речна система с гъстота 0,7 км/км2. Има 30 притока от
първи порядък. Река Камчия е с дъждовно-снежно подхранване, като максималният
отток е през месеците февруари и март, а минималният — октомври Опорната
хидрометрична мрежа на поречие Камчия понастоящем се състои от 5 действащи
хидрометрични станции (ХМС), от които 3 по главната река и 2 на река Врана.
•

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

Последните две реки се вливат в Черно море посредством Бургаско езеро. Опорната
хидрометрична мрежа на Северно- бургаските реки понастоящем се състои от 2
действащи хидрометрични станции(ХМС).
Река Фандъклийска(Коджадере) извира северно от в.Ташлътепев камчийската
пранина.влива се в черно море край Шкорпиловци. Дълга е 26,9 км и има водосборна
област от 76,8 км2 . речната й система е със средна гъстота 0,82 км/км2 Има 4
първоразрядни притока.
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Река Карадере- извира северно от с.Горица, тече на север-североизток и се влива в
Черно море южно от т.Канарата. най-дългия й приток е Долопдере.
Река Бяла- извира южно от с.Горица , тече на изток и се влива в Черно море северно от
н.Бели нос.
Река Панаир дере(Перперидере) извира от склона ан билото на Караджаада в
землището на с.Господиново. Дълга 14,9 км и събира водите си от 58,2 км2 . влива се в
Черно море южно от гр.Бяла (къмпинг Луна). Първоразрядни притоци са р.Кюпрюдере
и р.Еника.
Река Двойница (Черта, Суха Камчия) извира от Еминска планина , северно от
вр.Бельова чука под името Лиманска. Тече на север-североизток под името Лекарницаи
южно от Голица завива на изток и тече под името Двойница. Влива се в черно море до
гр.Обзор. Дълга е 53 км и събира водите си от 479 км2водосборната площ. Има 8
притока първи порядък. Средната гъстота на речната мрежа е 0,48 км/км2 .
Река Вая (Субшадере)извира от Еминска планина ,югозападно от с.Баня и се влива в
Черно море при Иракли. Дълга е10,3 км и има водосборна област от 40,4 км2 .
Гъстотата на речната й мрежа е 0,94 км/км2.
Река Дращела извира на около 800 м северозападно от вр. Барбуля (444 м н.в.). дълга е
12,2 км и има водосборна площ 38,1 км2. Влива се в Черно море при плаж „Елените“ и
плаж“ Козлука“ .
Река Хаджийска извира северно от Енинска планина южна от вр.Айкая на юг от с.
Добра поляна., тече между Еминска и Айтоска планина и се влива в Черно море
северно от гр.Несебър Дълга е 55,3 км и има водосборната област от 355,8 км2. Речната
й система включва 4 първоразрядни притока.
Река Ахелой извира от месността Адатав източната част на Карнобатско-Айтоска
планина , североизточно от село Дряновец и се влива вЧерно море южно от град
Ахелой. Дълга е 39, 9 км и събира водите си от 141 км2 водосборна площ. Речната й
система е с малък брой първоразрядни притоци и с гъстота 0,71 км/км2.
Река Азмак извира под вр.Каялъбаир. В началото тече под името Кавък дере, а след
с.Лъка е Айтоска река.Влива се в Атанасовско езеро. Дълга е 13,9 км и събира водите
си от 29,4 км2 водосборна площ.
Река Дермендере се влива в Атанасовско езеро. Дълга е 10,8 км и събира водите си от
78,3 км2 водосборна площ.
Река Курбадере извира югоизточно от вр.Капалия (424,1 м н.в.) их се влива в
Атанасовско езеро. Дълга е 13,9 км и събира водите си от 72,5 км2 водосборна площ.
Река Айтоска извира югоизточно под вр.Голяма Кокарджа на Айтоска планина. Тече
юг-югоизток през гр.Айтос и се влива в Бургаското езеро при гр.Бургас. Има 3
първоразредни притока. Дълга е 32,5 км и събира водите си от 304,7 км2 водосборна
площ.
Река Сънъдере извира северно от с.Кръстина, тече на юг и се влива в Бургаското
езеро.Дълга е 18,5 км и събира водите си от 50,3 км2 водосборна площ.
Чукарска река (или Чакърлийска река, Чакърлийка) води началото си от северния
склон на връх Шумнатото кале (376 м) във възвишението Хисар, от 325 м н.в., на 1 km
западно от с. Чукарка, община Айтос. Дължината иB е 37 км, а площта на водосборният
басейн на Чукарска река е 129 км2.Влива се в най-западния ъгъл на Бургаското езеро, на
1 м н.в., на 3 км югозападно от квартал "Долно Езерово" на град Бургас.Чукарска река
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има два първоразрядни притока — Селската река (десен) и Сънърдере (ляв).Реката е с
максимален отток през февруари и март, а минимален — август и септември.
•

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

Река Русокастренска тече в началото под името Чаирска . Иизвира от на 3 км източно
от с. Крумово - Градница (Карнобатско). Дължината й е 65,4 км, водосборната площ
възлиза на 525 км ², средната надморска височина на басейна - 131 м, и среден наклон
на реката - 3.5 ‰. Река Русокостренска се влива в Мандренското езеро. Има два
първоразредни притока: р.Голяма и р.Хаджиларска.
Река Средецка извира северозападно от в. Тетрабаир от местността Габъра.
Дължината й е 69 km, водосборната площ възлиза на 985,3 км ², при средната
надморска височина на басейна - 170 м, и среден наклон на реката – 4,3 ‰. Влива се в
западната част на Мандренското езеро. Има 18 първоразредни притока.
Река Домуздере води началото си северно от вр.Узунбаир (122,3 м н.в.) и се влива в
яз.“Мандра“. Речната й система включва няколко притока с непостоянен воден отток.
Река Факийска започва течението си от карстов извор северозападно от вр.Кокарджа
не далеч от Българо-Турската граница под името Гръковаи се влива в Мандренското
езеро.Дължината й е 87,3 км, водосборната площ възлиза на 641 км², при средната
надморска височина на басейна - 260 м, и среден наклон на реката – 4,8 ‰. Има 17
първоразредни притока.
Река Изворска извира от рида босна , югозападно от с.Индже войвода с името Селска.
Влива се в Мандренското езеро. Дължината й е 35,3 км, а водосборната площ възлиза
на 108,9 км ². Приема водите на 4 първоразрядни притока.
Река Маринка извира южно от с.Маринка и се влива в Бургаския залив. Дълга е 10,2
km и има водосборна област от 30,8 км 2.Има речна система с гъстота 0,64 км /км 2.
Река Отманли извира южно от вр.Голия баир , северозападно от с.Росен. Влива се в
залива цигански пристан на Черно море. Дълга е 7 км и има водосборна област от 19км
2
. Гъстотата на речната й мрежа е 0,74 км /км 2.
Р.Факуда (Равадина) има за начало извор, западно от с.Равадиново. Влива се в Черно
море западно от гр.Созопол.
•

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

Река Ропотамо извира от североизточното подножие на странджанския рид Босна под
името Церовска река, наречена така на село Церово, преселено през 1878 г. в с. Ново
Паничаревои се влива в Черно море при Акутино. Дължина на р. Ропотамо е 48,5 км,
водосборната й площ възлиза на 248,7 км ², при среден наклон на реката – 1,84 ‰.Има 4
първоразредни притока, като най-големия приток на р. Ропотамо е Росенската река
(Мехмеченската река или Цера),извираща от Медни рид над с. Росен.
Река Дяволска извира отХайдушка бърчина и рида Босна на Странджа. Зауства в
Черно море южно от гр. Приморско. Дълга е 26,9 км и водосборна площ 133,2 км ².Има
10 първоразрядни притока.
Река Потурнишка води началото си североизточно от вр.Голеш (433,8 м н.в.)Тече през
с.Велика, където е известнас името Селска река и се влива в Черно море южно от
с.Лозенец.
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Река Черна води началото си от извор западно от вр.Граничар ( 319,2 м н.в.) и се влива
в Черно море северно от гр.Царево.
Река Папийско дере води началото си от изворна област източно от вр.Папия ( 501,4 м
н.в.) и се влива в Черно море южно от с.Варвара.
Река Караагач(Китенска, Оряшка) извира югозападно от вр.Демира, рида Босна в
Странджа. Протича южно от гр. Китен и образува дълбок естуар при вливането си в
Черно море, който на места достига до 11-14 м дълбочина. Реката е дълга 30,5 км и има
водосборна площ от 82,4 км 2. В речната си система включва3 първоразредни притока.
Река Велека - Р. Велека води началото си от карстови извори северозападно от
вр.Антепе в Странджа в турска територия в близост до с. Ковчаз. Велека тече в
изключително залесен басейн и минава българо-турската граница на около 500 м от с.
Мориане. Дължината на р. Велека е 147 км, водосборната площ възлиза на 994,8 км ²,
при средна надморска височина на басейна – 311 м, залесеност - 50 % и среден наклон
на реката - 4 ‰. Речната й мрежа включва 25 първоразрядни притока.
Река Бутамята извира от северните склонове на в.Пчелин рай на Странджа и се влива
в Черно море прис.Синеморец.
Река Силистаризвира южно от в.Голямото худруи се влива в Черно море при нос
Силистар. Дълга е 12,7 км и има водосборна площ от 21,2 км 2.Образува асиметрична
мрежа от няколко десни притока и един ляв в горното течение.
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. Общата дължина на реката е 112 км. Водосборният й басейн
обхваща 738 км ², от които 183,4 км ² в българска територия. Речната й мрежа
включва17 първоразрядни притоци . Характерно за притоците на Резовска е, че през
лятото повечето от тях пресъхват, като само на отделни места се запазват вирове с
голяма дълбочина (2-3 м), предимно в техните горни и средни течения. Резовска река е
със силно изразена междугодишна и вътрешногодишна неравномерност. Пълноводието
е през януари-април, когато минават 64% от годишния отток. Летните месеци са
изключително маловодни. Опорната хидрометрична мрежа на поречията се състои от 3
действащи хидрометрични станции (ХМС).
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.
Варненско езеро е най-голямото по обем (около 170 млн. м3) и най-дълбокото
българско крайморско езеро. Езерото е с тясна и удължена форма в посока запад-изток,
с дължина 15 км. и средна ширина 1,3 км. Дълбочината му достига до 19 м.
Бургаско езеро е най-голямото по площ (27,60 км 2), разположено в Бургаската низина,
в устиевата част на р. Айтоска. Отделено е от морето с тясна пясъчна коса и има ниски
и заблатени брегове. Дължината му е 9,50 км, а средната дълбочина е около 1 м.
Солеността на езерото е значително по-ниска от останалите големи лиманни езера.
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Атанасовското езеро представлява свръх солена лагуна, образувала се в резултат на
преграждане на плитък залив с пясъчна коса. Езерото е много плитко (дълбочина до 1
m) и получава води от морето чрез изкуствен канал.
Водните обекти, които се вливат директно в Черно мореса 37 броя, аиндиректно (чрез
крайморските езера) - 24 броя.
В съответствие с Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),
значителният натиск от човешката дейност допринася за влошаването на условията за
живот на морските обитатели и екосистемните услуги, което се проявява най-силно в
крайбрежните морски води. Естествената циркулация на водите в Черно море и
относителната близост на реките, които имат основен дял във замърсяването
накрайбрежните води на Черно море е предпоставка за значителната уязвимост на
морските екосистеми в границите на българските териториални води към
трансгранични въздействия. Натискът и въздействието (чл. 8(1B) по РДМС) ев резултат
от два вида дейности: наземни и морски.Наземните дейности/ източници на натиск, се
определя най-вече от Рамковата директива за водите и съпътстващите я нормативни
актове. Постигането на добро състояние на повърхностните води е предпоставка за
намаляване на натиска върху морските води от наземни източници до времевия
хоризонт на РДМС, подобряванеусловията за живот на морските обитатели ина
екосистемните услуги.
В съответствие с Рамковата директива за водите, Състоянието/Качеството на
повърхностните води се определя до голяма степен от всеки вид натиск, който
самостоятелно или в комбинация с друг вид натиск, може да доведе в настоящето или в
бъдеще до риск от непостигане на екологичните цели на директивата.
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:
На територията на Черноморски район за басейново управление в първия ПУРБ,
съществуващите пречиствателни станции за отпадъчни води са 30. Съгласно
разпределението по категории води и речни басейни 17 ПСОВ заустват пречистените
води във вътрешни водоеми и 13 заустват в Черно море.
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). Поради пренасочване на
отпадъчните води към ПСОВ Варна, 3 ПСОВ са с прекратено заустване в морски води
(ПСОВ „Слънчев ден”, ПСОВ „Гранд хотел Варна”, ПСОВ „Евксиновград); за 3 ПСОВ
все още липсва РРМ, но текат подготвителни (предпроектни, проектни или
строителни/довършителни) дейности по това, както и доизграждане и рехабилитация на
канализационните и водоснабдителните мрежи: ПСОВ к.к. “Златни пясъци“, ПСОВ в.с.
„Елените“ и ПСОВ Лозенец.
За Черноморски район за басейново управление, в рамките на първи ПУРБ заустване
във водни обекти, чрез канализационни системи, без изградена ПСОВ се осъществява в
18 населени места: гр. Каспичан, Нови Пазар, гр. Долни Чифлик, с. Жеравна, гр. Котел,
с. Осмар, гр. Велики Преслав, гр. Смядово, с. Троица, гр. Търговище, с. Хан Крум, гр.
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Айтос, кв. “Долно Езерово”, гр. Бургас, гр. Камено, с. Каблешково, с. Дебелт, гр. Малко
Търново.
При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 16 населени места все още нямат действащи
ПСОВ, с изключение на гр. Велики Преслав, гр. Нови Пазар и гр. Търговище.
Отпадъчните води от кв. „Долно Езерово“ гр. Бургас са отведени към ПСОВ Бургас.
Предстои ПСОВ Ветрен - Банево - Минерални бани да бъде въведена в експлоатация до
края на 2015 г.
На територията на Черноморски район за басейново управление, към периода на
актуализация на ПУРБ, 6 бр. ПСОВ, заустващи във вътрешни води, отговарят на
изискванията на Директива 91/271/ЕС и имат техническа възможност за редуциране на
биогенни елементи – азот и фосфор. Това са: ПСОВ Варна, ПСОВ Белослав, ПСОВ
Провадия, ПСОВ Бургас, ПСОВ Меден Рудник, ПСОВ Лозница.
Предвид съществуващите проблеми с експлоатацията на пречиствателните станции на
населените места, при които има остарели съоръжения, липса на техническа
възможност за отделяне на общ азот и фосфор, включване на дъждовни, дренажни и
води от басейни в ПСОВ, е установена необходимост от извършване на ремонт,
реконструкция и модернизация на съществуващи ПСОВ:
•

за 8 ПСОВ, които заустват във вътрешни води все още липсва или е започнал
ремонт реконструкция и модернизация - ПСОВ Камчия, ПСОВ Дългопол, ПСОВ
Ветрино, ПСОВ Шабла, ПСОВ Китен – Приморско, ПСОВ Кръстина, ПСОВ с.
Манолич, ПСОВ с. Средец;

•

за 2 ПСОВ се очаква одобрение за финансиране от Оперативна програма
„Околна среда“ (ПСОВ Каспичан и ПСОВ Смядово).

В рамките на първия ПУРБ по Черноморското крайбрежие без изградени
канализационни системи (ПСОВ) бяха гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Синеморец, гр.
Балчик , гр. Созопол.
При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 3 населени места с директно заустване в
Черно море все още нямат действащи ПСОВ - гр. Ахтопол, с. Варвара и с. Синеморец,
но текат подготвителни (предпроектни, проектни или строителни/довършителни
дейности по тяхното изграждане, както и доизграждане и рехабилитация на
канализационните и водоснабдителните мрежи. Изключение са 2 ПСОВ: станциите на
гр. Созопол (включва гр. Черноморец и с. Равадиново) и на гр. Балчик.
При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 2 населени места все още имат
съществуващи канализационни колектори, които не са свързани с ПСОВ: гр. Балчик и
гр. Бургас - кв. „Крайморие“ и кв. „Лозово“.
През 2015 г. е реализиран проект за реконструкция и модернизация на ПСОВ Поморие и осъществяване на дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни.
Изградено е дълбоководно заустване (приключили строителни дейности и пуснати в
експлоатация) на 4 ПСОВ:
•

ПСОВ к.к. “Златни пясъци”;

•

ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев бряг“ – Несебър;

•

ПСОВ Поморие;

•

ПСОВ Созопол.
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Населени места с канализационна мрежи, но без изградена ПСОВ) за категория
крайбрежни морски води са: гр. Ахтопол , с. Варвара и с. Синеморец
Населени места с изградена ПСОВ, но с все още съществуващи канализационни
колектори, заустващи във водни обекти без пречистване за категория крайбрежни
морски води са: гр.Балчик и гр.Царево.
В басейновия район като цяло преобладава делът на отпадъчните води от ПСОВ и
индустриални източници, които осигуряват различна степен на пречистване на
отпадъчните води преди заустването им във водните обекти. При крайбрежните морски
води най-значителен е делът на ГПСОВ и ПСОВ на населените места над 10 000 е.ж. и
куротните комплекси – резултат от провежданата политика за недопускане на заустване
на непречистени отпадъчни води в крайбрежните води, следван от дела на
канализационните мрежи и на трето място са индустриалните води, зауствани от
крайбрежни източници (много нисък процент на различните индустриални отрасли,
който включва сезонни курортни комплекси, ваканционни селища и хотели с локални
ПСОВ (туризъм), хранително – вкусови предприятия (преработка и консервиране),
индустриални предприятия, свързани с корабостроителната, кораборемонтната и
пристанищната дейност
Тъй като основната част от населението е традиционно концентрирано в няколко
региона – в близост до по-големите областни градове – Търговище, Шумен, Варна и
Бургас, както и по морското крайбрежие, разпределението на товарите от ПСОВ и ГК е
съсредоточено в няколко басейна (р. Камчия: р. Врана, р. Тича, р. Поройна; р.
Провадийска, Севернобургаски реки) и в крайбрежните морски води .
Замърсяване от индустриални източници:
В басейновия район функционират 105 индустриални обекта, 77 от тях са определени
като значими източници на отпадъчни води. В речните басейнинарека Провадийска,
Севернобургаски реки и Мандренски реки най-голям е приноса на индустриалните
точкови източници във връзка с концентрацията на големите химически производства и
функционирането на обекти от хранителната промишленост и добива на рудни и
нерудни суровини. Най-голям е делът на заустените непречистени води (от градска
канализация) в басейна на река Камчия. Тук сравнително големия брой индустриални
източници формират най-малко количество отпадъчни води. “Поддържане чистотата на
морските води” АД, гр. Варна, експлоатира Брегова пречиствателна станция за
нефтоводни смеси и битови отпадъчни води. В станцията постъпват за пречистване
сантинни води, предавани от кораби и отпадъчни води замърсени с нефтопродукти.
Обектите от хранителновкусовата промишленост осигуряват локално пречистване на
производствените отпадъчни води. По-големите от тях имат изградени локални
пречиствателни станции, а останалите най-малко мазниноуловители. По-голяма част
заустват в градска канализация, а тези които са изградени далеч от канализационни
мрежи, в черпателни ями. Основната част от обектите на леката промишленост и
селското стопанство са изградени преди 20 и повече години. Пречиствателните им
съоръжения са физически и морално остарели.
Голям брой обекти имат предвидени черпателни ями за събиране на производствени и
битово-фекални води. За транспортирането им до канализационни системи се използва
специализиран транспорт, на който ефективен контрол няма възможност да бъде
упражнен.
От рибовъдните стопанства на територията на РИОСВ – Варна, има издадени
разрешителни за заустване в повърхностни водни обекти на Рибарник ЕТ „Брют-Бою
Христов”, с. Блъсково и на Сдружение “Ловно рибарско дружество Пода”.
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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. Изградените
корекции/защитни диги са 535km или 4,2 % от цялата речна мрежа наБД и 18,6 % от
дължина на главните реки. ЧРБУ са определени 13 броя участъци за добив на инертни
материали с обща дължина от 13,991км, които представляват 0,5 % от общата дължина
на главните реките в ЧРБУ
Добив на инертни материали:
В ЧРБУ са били определени 13 броя участъци за добив на инертни материали с обща
дължина от 13,991км, които представляват 0,5 % от общата дължина на главните
реките в ЧРБУ. Добивът е забранен с последното изменение на Закона за водите (ДВ,
бр. 61 от 11.08.2015 г.). На територията на ЧРБУ няма действащи разрешителни (срокът
на действие на издадените разрешителни е бил 31.12.2015 г.), поради което този вид
натиск няма да се разглежда в доклада за ЕО на Морска стратегия.
Завиряване (язовири):
Съгласно „Регистър на язовирите в БДЧР“ на територията на ЧРБУ има изградени 499
бр. язовира (държавна, общинска и частна собственост) от които 77 бр. големи (с
височина на стената над 15 м или с височина на стената от 10 до 15 м. и завирен обем
над 1 млн. м3) и 422 бр. микроязовири, които служат за поемане на високата вълна през
валежните периоди и речните прииждания и преразпределението й във времето за
енергодобив, водоснабдяване, напояване . Голяма част от малките язовири се използват
и като рибарници за риборазвъждане. От общия брой язовири, потенциално опасни при
преминаването на високи води са 65 бр., тъй като язовирните стени са изградени над
населени места и има заплаха за населението, околната среда и инфраструктурата при
преливане или скъсване на стената им.
Хидротехнически съоръжения, хидроенергийни съоръжения (ВЕЦ):
Използването на водите за енергетика е само в 5 МВЕЦ-а:
•

на река Камчия от преди град Велики Преслав (Омуртагов мост) до вливане на
река Врана, Речен басейн Р.Камчия, Код на водното тяло BG2KA900R019
значим натиск

•

язовир „Цонево“ река Камчия, Код на водното тяло BG2KA400L008, ВЕЦ на
подчинен режим

•

язовир „Порой“ Севернобургаски реки, Код на водното тяло BG2SE600L016,
ВЕЦ на подчинен режим, които не работи от януари 2014г.

•

язовир „Тича“, река Камчия, Код на водното тяло BG2KA900L021, ВЕЦ на
подчинен режим

•

язовир „Камчия, река Камчия, Код на водното тяло BG2KA400L024, ВЕЦ на
подчинен режим.

•*Съгласно данни от проведената обществена поръчка с предмет “Изпълнение
напрограмата за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2011 във
връзка соценка на хидроморфологично състояние” в град Велики Преслав се намира
бент, който взема повече от 50% от водите на реката за напояване и ВЕЦ ( източник
ПУРБ 2016-2021проект).
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•

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. Земеделските
дейности, включително обработване на земята, торене и защита от вредители се явяват
един от най-сериозните дифузни източници на биогенно замърсяване на
повърхностните води в ЧРБУ. Основните биогенни замърсители от земеделските
дейности са азот, фосфор, нитрати и фосфати. Складовете за пестициди са други
потенциални дифузни замърсители на повърхностните води с химични замърсители
(приоритетни и опасни вещества), предвид факта, че условията за съхранение са лоши,
като голяма част от тях са и неохраняеми.
Животновъдството, както и неправилното използване на животинската тор са друг
източник на дифузно замърсяване на повърхностните води. Замърсяването от тази
дейност се състои в биоразградимите органични вещества, влияещи негативно на
водите - натоварване с биогенни елементи и БПК5. При запознаване и правилно
прилагане на Добрите земеделски практики, замърсяването на повърхностните и
подземните води от животновъдството ще липсва.
Въздействието от животновъдството върху повърхностните води се осъществява
основно от неправилното съхранение на торовия отпадък от животновъдните ферми.
На Фигура 5.2.1-1 са показани товарите азот във водосбора на повърхностните водни
тела

Фигура 5.2.1-1 Животновъдство – товар азот във водосбора на повърхностните водни тела
Източник: Проект ПУПБ ЧРБУ 2016-2021.

Дългосрочна информация за оценка на въздействието на различните източници на
натиск и прилагане на тестовете за оценка на риска и оценка на състоянието на
повърхностните водни теласъбира и обработва в пунктовете за мониторинг на ВТ
посочени в Приложение 4.1.2. Програма за мониторинг в ЧРБУ от Проект ПУРБ 20162021.
Източници на дифузно замърсяване от транспорта са износването на гумите,
спирачките и течовете на масло от двигателите, които отделят емисии от тежки метали
и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).
Друг източник е износването на пътната настилка, но той не е включен в изчисляването
на емисиите. Причината за пропускане на този източник е, че емисиите на ПАВ са
ниски в сравнение с емисиите на ПАВ от течовете на двигателя и износването на
гумите. Освен това, най-горния слой на пътищата се състои главно от асфалт, смес от >
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95% минерални съставки, (камък, пясък и пълнител) със свързващ агент (<5%). Това
свързващо вещество може да съдържа катран с ПАВ, но се предполага, че повечето (ако
не всички) държави в рамките на ЕС използват заместители, които са без (или съдържат
само следи от) ПАВ.
Дифузно замърсяване на преходни и крайбрежни води е възможно при следните
случаи:
•

заустване на непречистени отпадъчни води от населени места без изградени
канализационни системи;

•

интензивно селско стопанство, свързано с използването на азотни и фосфорни
торове;

•

изграждане на мидени ферми в морските води;

•

изграждане на рибни (мидени) ферми в морските води и от изкуственото
им хранене;

•

риболовните дейности (тралиране на морското дъно);

•

драгиране и депониране на драгажни маси;

•

корабен трафик;

•

постъпване на замърсени води чрез реки, дерета, отводнителни канали директно
или индиректно чрез други близки водни обекти, заустващи в Черно море;

•

замърсявания от атмосферата;

•

замърсявания, постъпващи в крайбрежните води от нерегламентирани сметища
или непочистени плажове (връзка с Дескриптор 10 – Морски отпадъци съгласно
РДМС 2008/56/ЕО

•

нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от плавателни съдове;

•

естествено протичащи ерозионни и свлачищни процеси и морска абразия;

•

внасяне на неместни, често инвазивни видове растителни и животински
организми

Контролният мониторинг в Черноморски басейнов район обхваща:
Вътрешни повърхностни води – реки и езера, и преходни води:286 пункта за
хидробиологичен мониторинг, от които в 100 се извършва и оперативен мониторинг и
182 пункта за физико-химичен мониторинг, от които в 104 се извършва и оперативен
мониторинг
Крайбрежни морски води: 88 пункта за хидробиологичен мониторинг, от които в 46 се
извършва и оперативен мониторинг; и 33 пункта за физико-химичен мониторинг, от
които в 23 се извършва и оперативен мониторинг.
Оперативният мониторинг обхваща:
Вътрешни повърхностни води – реки и езера, и преходни води:188 пункта за
хидробиологичен мониторинг, от които в 100 се извършва и контролен мониторинг и
108 пункта за физико-химичен мониторинг, от които в 104 се извършва иконтролен
мониторинг.
Крайбрежни морски води: 46 пункта за хидробиологичен мониторинг и 23 за физикохимичен мониторинг.
107

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

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, сумерено -72ВТ, с лошо -22 ВТи с много лошо - 20
ВТ.
В отлично състяние са водите на: BG2SE600R1009 р.Бяла река - от извора до преди с.
Гюльовца; BG2IU400R012 р. Зеленковска- от извор до вливанев р.Дяволска и
BG2KA900R1139р. Герила от извор до преди гр. Върбица.
С добро състояние / потенциал са следните водни тела : BG2DO800R001- р. Батова - от
с.Батово до вливане в Черно море; BG2DO800R002 р.Екренска - от извора до
понирането й след с.Кранево; BG2DO800R004 р.Батова- след с. Долище до с.Батово;
BG2DO800R005 р. Батова - от извора до с.Долище; BG2DO700L018-I участък:
Шабленско езеро иI участък: Езерецко езеро; BG2PR300L021 яз. Тръстиково ;
BG2PR345R1007- р.Главиница от извора до вливане на р.Аннадере; BG2KA900R1037 р.
Голяма Камчия - от извор до след с. Тича;BG2KA900R038 р. Черна от извор до вливане
в р. Камчия; BG2KA700R017 р. Златарска от извор до вливане в р. Камчия;
BG2KA500R010 р. Токат дере от извор до вливане в р. Камчия; BG2KA400R1043 р.
Луда Камчия - от извор до след с. Ичера; BG2KA400R1143 р. Луда Камчия - от след
с. Ичера до преди с Дъбовица; BG2KA400R1142 I участък: р. Котленска -от вливане на
р. Нейковска до вливане в р. Луда Камчия и II участък: р. Нейковска - от извор до
вливане в р.Котленска; BG2KA400R1243 р. Луда Камчия - от преди с. Дъбовица до
язовир Камчия; BG2KA400R041 р. Медвенска до вливане в р. Луда Камчия;
BG2KA400R040 р. Садовска до вливане в р. Луда Камчия; BG2KA400L024 яз.
"Камчия"; BG2KA400R023 р. Папаздередо вливане в яз. "Камчия" ; BG2KA400R1011
р. Луда Камчия - от яз. Камчия до с. Люляково; BG2KA400L008 яз. "Цонево"
р. Балабандере от извор до вливане в яз. Цонево ; BG2KA200R007
;BG2KA400R009
р. Елешница от извор до вливане в яз. "Елешница"; BG2KA200L006 яз. "Елешница";
BG2KA200R005 р. Елешница - от яз. "Елешница" до вливане в р.К амчия ;
BG2SE300R003 р.Панаир дере - от извора до вливане в Черно море ; BG2SE400R004 I
участък - р.Двойница - от извора до след с.Дюлино -II участък- р.Еркешка - от извора
до вливане в р.Двойница; BG2SE400R006
р.Двойница - 2 км след с.Дюлино до
вливане в Черно море; BG2SE400R007 р.Великовска (от извора до вливане в
р.Двойница) и притоци (р.Денизлерска и Карагьолгенска); BG2SE400R005 р.Комлудере
- от извора до вливане в р.Двойница ; BG2SE500R013 р.Вая - от извора до вливане в
Черно море при Иракли; BG2SE800R019 р. Ахелой - отяз.Ахелой до преди с.Ахелой;
р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово”;
BG2MA600R015
BG2MA600R014 р.Барганска – от извора до вливане в р.Русокастренска;
BG2MA600R013 р. Хаджиларска – от извор до вливане в р.Русокастренска;
BG2MA700R007 р. Каракютючка (Пънчевска) – от извор до вливане вр. Средецка;
BG2MA400R008 до с.Габър ІІ участък: р. Сарпасан – от извор до вливане в р.
Факийска; BG2MA400R004 р. Факийска – с. Габър до устие; BG2MA400R009 р.
Кондачка (Габърска) – от извор до вливане в р. Факийска;
BG2MA400R010
р.
Даръдере – от извор до вливане в р. Факийска; BG2MA200R011 р. Изворска – от извор
до с. Извор; BG2IU100R002 р. Отманли - от извор до вливане в Черно море;
BG2IU200R005 р. Ропотамо- от вливане на р.Мехмедженска до вливане в Черно море;
BG2IU400R010р.Дяволска-от извор до вливане в яз.Ясна поляна;BG2IU400L011яз.
Ясна поляна ; BG2IU400R008 р. Дяволска след яз.Ясна поляна до вливане в Черно
море; BG2IU600R013 ІI Участък: р. Трионска - отизвор до вливане в
р.Караагач;
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BG2IU800R015 р. Лисово дере от извор до вливане в Черно море; BG2VE106R1001 р.
Велека - от граница с Р. Турция до река Чурка;BG2VE106R1101 р. Велека - от вливане
на река Чурка до вливане на
река Айдере (Мечи дол); BG2VE400R1501 р.
Младежка - отизвор до вливане в р.Велека ;(BG2VE700R1601 р. Айдере – от извор до
вливане в р. Велека -I Участък: р. Велека – от вливане на р. Айдере до с. река Велека, IІ
Участък: р. Дяволски дол – от извор до вливане в р. Велека; BG2VE106R1301
р.
Велека – от Мост на с. Кости до 7 кm след с. Бродилово; BG2VE106R1401 р. Велека –
от 7 кm след с. Бродилово до граница; BG2RE400R002 р. Резовска от държавна граница
на България с Турция до вливане в Черно море; BG2RE200R001
р.Силистар-от
извор до вливане в Черно море; BG2BS000C1012 от н. Коракя до устието на р. Резовска
< 30м; BG2BS000C1112
от н. Коракя до устието на р. Резовска > 30м
Лошо и много лошо състояние на повърхностните води от категории реки, езера и
преходни води са: BG2DO700L017 Дуранкулашко езеро ; BG2PR900R017р.
Провадийска - от извора до преди с. Каменяк; BG2PR600R1012 р. Крива - отНови Пазар
до вливане в р.Провадийска; BG2PR500R004 р. Язтепенска - от извора до вливане в
р.Провадийска; BG2PR345R1307 р.Провадийска - след вливането на шламоотвал
Падина
до
Белославско
езеро;
BG2PR100L003
Белославско
езеро;
BG2PR100L002Канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро (канал 2);
BG2PR100L001Варненско езеро; BG2PR900L019 Стар канал между Варненско езеро и
Черно море; BG2PR900L020 Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море;
BG2KA800R1131 I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на р.Керизбунар
(Андере), II участък: р. Сива (Лиляк) до вливане в р. Врана, III участък: р. Кьошка
(Башбунар) до вливане в р. Врана; BG2KA800L027 яз. "Фисек";BG2KA578R1103 р.
Поройна от извор до вливане в р. Камчия ; BG2KA700R016 р. Стара река (Текедере) от извор до вливане в р. Камчия; BG2KA400L044 яз. Скала 1; BG2SE900R030
р.Славеева, ІІ участък: р.Айтоска - от вливане на р.Славеева до вливане на р.Съдиевска,
ІІІ участък: р.Славеева - от извора до вливане в р.Айтоска; BG2SE900L037 Бургаско
езеро; BG2MA107L002 яз. Мандра; BG2MA100L001 ез. Мандра/Узунгерен;
BG2IU200L007 Стамополу; Варненско и Белославско езеро са с еутрофикационни
процеси, съпроводени с ежегодни цъфтежи на фитопланктона.
С лошо състояниеса следните ВТ: BG2PR900R015 р.Провадийска - от преди с.Каменяк
до гр.Каспичан; BG2PR567R011 р.Провадийска - от гр. Каспичан до с. Невша;
BG2PR600R1013 р.Крива - отслед с. Лиси връх до гр. Нови Пазар; BG2PR345R1207
р.Провадийска І участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница до вливане на
шламоотвал Падина, II участък: р.Манастирска - от извора до вливане в р.Провадийска;
BG2KA900R1039 р. Герила от преди гр. Върбица до вливане в яз. „Тича";
BG2KA900R035 р. Драгановска от извор до вливане в яз. "Тича"; BG2KA900R1019р.
Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до вливане на р. Врана;
BG2KA578R1003 I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р.
Поройна/ Боклуджадере,II участък: Р. Врана от вливане на р. Керизбунар до вливане в
р. Камчия ; BG2KA800R030
р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир
"Съединение" ; BG2KA578R1203 I участък: р. Камчия - от вливане нар. Поройна
/Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна,II участък :
Аркотински пролом, р. Камчия – от вливане на река Токатдере (Лопушна) при с.
Арковнадо въжен мост от с. Камен дял за Гара Партизани; BG2SE600L016 яз.Порой;
BG2SE800L018 яз.Ахелой; BG2SE900R036 І участък: р.Айтоска - от вливането на
р.Съдиевска до след гр.Камено, ІІ участък: р.Айтоска - от след гр.Камено до вливане в
Бургаско езеро; BG2MA900R020 І участък: р. Средецкаот извор до град Средец, ІІ
участък: р. Паракьойска – от извор до вливане в р. Средецка, ІІІчастък: р. Тагаревска –
от извор до вливане в р.Средецка; BG2IU200L019 ез. Аркутино; BG2IU200R004
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р.Мехмедженска -от извордо вливане в р.Ропотамо;BG2BS000C1113от н. Галата до к.к.
Камчия; BG2BS000C005 Варненски залив; BG2BS000C1006 от к.к. Камчия до н. Емине;
BG2BS000C1108 от Св. Влас до Поморие; BG2BS000C1011 от н. Маслен нос до н.
Коракя (Маслен нос).
С умерено състояние по обобщена оценка /потенциал на повърхностните води са
следните водни тела: BG2PR800R018 р.Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен;
BG2PR800R016 р.Мадара – откв. Макак, гр.Шумен до вливане в р.Провадийска;
BG2PR600R014 р.Крива – отизвора до след с.Лиси връх; BG2PR500R006 р.
Провадийска - от с. Невша до преди гр. Провадия; BG2PR500R010 р. Златина отизвора до 2,6 км. след с. Белоградец; BG2PR500R008 р. Златина - от2,6 км. след с.
Белоградец до вливане в р. Провадийска; BG2PR345R1107 р. Провадийска - от гр.
Провадия до вливане на р.Главница; BG2PR400R1009 р. Анадере – отизвора до вливане
в р.Главница и р.Главница до вливане в р. Провадийска; BG2PR400R1009 р. Анадере отизвора до вливане в р.Главница и р.Главница до вливане в р.Провадийска;
BG2PR200R1004 р. Девненска - от извора до с.Чернево. BG2PR210R1005р. Девненска след с.Чернево до вливането в р.Провадийска; BG2KA900R1137 р. Камчия - след с.
Тича до яз. "Тича"; BG2KA900L021 яз. "Тича"; BG2KA900L036 яз.
"Черковна";BG2KA900R022 р. Елешница от извор до вливане в яз. "Тича";
BG2KA800R1031 р. Врана от извор до гр. Търговище;BG2KA800L032 яз. "Поляница" ;
BG2KA800L029 яз. "Съединение";BG2KA800R025 р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз.
Фисек; BG2KA800R026Чираджи (Пакоша) от яз. "Фисек" до вливане в р. Врана;
BG2KA800R033 река Камчия I участък: р. Калайджидере - от извор до след пътя
Търговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска,II участък: р. Кралевска от извор до
вливане на р. Отекидере,III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска,
ІV участък: - р. Кралевска отвливане на р. Отекидере; BG2KA600R018р. Брестова и
притоци, BG2KA578R1303 Партизани до река Сладка вода (Мечи дол) при с.
Красимир,BG2KA578R1403 р. Камчия от река Сладка вода (Мечи дол) при с. Красимир
до вливане на р. Луда Камчия ; BG2KA130R1002р. Камчия от вливане на р. Луда
Камчия до с.Дъбравино (шосеен мост);BG2KA400R1043р. Луда Камчия - от извор до
след с. Ичера; BG2KA400R1042 р. Котленска до вливане на р. Нейковска;
BG2KA400R015 р.Потамишка (Ведровска) до вливане в р.Луда Камчия;
BG2KA400R1111 р. Луда Камчия - от с. Люляково до яз. Цонево; BG2KA400R014р.
Бяла река до вливане в р. Луда Камчия; BG2KA400R013 р. Голяма река до вливане в р.
Луда Камчия; BG2KA400R012 р. Казандере (Каменяшка) от извор до вливане в р. Луда
Камчия ; BG2KA400R1004р. Луда Камчия - от яз. "Цонево" до вливане в р.Камчия;
BG2KA130R1102 р. Камчия – от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие; BG2KA100R001
р. Комлудере от извор до вливане в р. Камчия; BG2SE200R001 р.Фъндъклийска - от
извора до вливане в Черно море при с. Шкорпиловци; BG2SE500R012 р. Дращела - от
извора до вливане в Черно море при ВС "Елените" ; BG2SE600R023 р.Хаджийска - от
извора до 3 км след с. Ръжица; BG2SE600R015 р.Хаджийска - от 3 км след с. Ръжицадо
яз."Порой"; BG2SE600R1010I участък - р.Хаджийска - от яз. Порой до устие, II участък
- р.Бяла река - от преди с. Гюльовца до вливане в р.Хаджийска; BG2SE800R017 р.
Ахелой - от извора до яз.Ахелой; BG2SE800R020 р. Ахелой - от преди с.Ахелой до
вливане в Черно море; BG2SE900L028 Поморийско езеро; BG2SE900R026 І участък:
р.Азмак - от извора до вливане в Атанасовско езеро, ІІ участък: р.Дермен дере - от
извора до вливане в р. Азмак, BG2SE900R025р.Курбар дере - от извора до вливане в
Атанасовско езеро; BG2SE900L027 Атанасовско езеро; BG2SE900R024р.Съдиевска - от
извора до вливане в р.Айтоска; BG2SE900R031р.Чукарска - от извор до яз.Трояново;
BG2SE900L032 яз.Трояново; G2SE900R033 р.Чукарска - от яз."Трояново" до с. Равнец;
110

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

BG2SE900R034 р.Чукарска - от с. Равнец до вливаване в Бургаско езеро ;
BG2SE900R035 р.Сънър дере - от извора до вливане в р. Чукарска ; BG2MA600L016 яз.
“Крушово”; BG2MA600R012І участък: р. Русокастренска – от яз. “Крушово” до
с.Русокастро, ІІучастък: р. Папазлъшка от яз. “Картелка” до вливане в р.
Русокастренска, BG2MA600R005 р. Русокастренска – с.Русокастро до устие;
BG2MA600R018 р. Папазлъшка /Черковска/ –от извор до яз.“Картелка”;
BG2MA600L017 яз. “Картелка”(р. Папазлъшка); BG2MA700R006 р. Средецка - от гр.
Средец до язовир “Мандра”; BG2MA800R019 І участък: р. Господаревска– от извор до
вливане в р. Средецка, ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р.
Господаревска, ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р.
Господаревска; BG2MA400R021 І участък: р. Факийска – от извор до вливане на
р.Белевренска ,ІІ участък: р. Олуджак – от извор до вливане в р.Факийска, ІІІ участък:
р. Белевренска и притоци - от извор до вливане в р.Факийска ; BG2MA200R003р.
Изворска - от с. Извор до устие; BG2IU100R003р.Маринка - от извор до вливане в
Черно море; BG2IU200L017 ез. Алепу; BG2IU200R006 р. Ропотамо- от извор до
вливане на р. Мехмедженска; BG2IU600L018 Дяволско блато; BG2BS000C001 от
Дуранкулак до н. Шабла; BG2BS000C002 от н. Шабла до Камен бряг; BG2BS000C1003
отКамен бряг до н. Калиакра; BG2BS000C1004 от н. Каликра до Каварна;
BG2BS000C1013 от Каварна до н. Галата; BG2BS000C1008 от н. Емине до Свети Влас;
BG2BS000C1208 от Поморие до Сарафово;BG2BS000C1308 Южен Бургаски залив
<30м; BG2BS000C1010 Бургаски залив > 30м.
Химичното състояние в Проект ПУРБ2016-2021е определено чрез оценяване на
съответствието със стандартите качество за приоритетните вещества и някои други
замърсители, които са определени в Директива 2008/105/ЕС, както постановява
Директива 2013/39/ЕС за изменение и допълнение на РДВ и Директива 2008/105/ЕС.
Изключение е направено само за нафталена за крайбрежните морски води, за който с
Директива 2013/39/ЕС е въведен по-либерален стандарт за качество. Химичното
състояние е оценено като добро или лошо. Когато химичното състояние на едно
повърхностно водно тяло е постигнало съответствие със стандартите за качество на
околната среда, то е определено като постигащо добро химично състояние. В противен
случай водното тяло е определено в лошо 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.
Водни тела (ВТ) непостигащи добро състояние са следните: BG2DO800R001 р. Батова
- от с.Батово до вливане в Черно море; BG2PR100L003 Белославско езеро;
BG2KA578R1003 I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р.
Поройна/ Боклуджадере, II участък: Р. Врана от вливане на р. Керизбунар до вливане в
р. Камчия; BG2KA800R1131 I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на
р.Керизбунар (Андере), II участък: р. Сива (Лиляк) до вливане в р. Врана; III
участък:Кьошка (Башбунар) до вливане в р. Врана;BG2KA578R1203 I участък: р.
Камчия - от вливане нар. Поройна /Боклуджадере до вливане на река
Токатдере(Лопушна) при с. Арковна,II участък: Аркотински пролом, р. Камчия – от
вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна до въжен мост от с. Камен дял за
Гара Партизани; BG2SE900L037 Бургаско езеро; BG2BS000C001 от Дуранкулак до н.
Шабла; BG2BS000C1013от Каварна до н. Галата; BG2BS000C005 Варненски залив.
В добро състояние са следните водни тела: BG2DO800R002 р.Екренска - от извора до
понирането й след с.Кранево; BG2DO800R005 р. Батова - от извора до с.Долище;
BG2PR900R017 р. Провадийска - от извора до преди с. Каменяк; BG2PR900R015
р.Провадийска - от преди с.Каменяк до гр.Каспичан; BG2PR567R011 р.Провадийска 111
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от гр. Каспичан до с. Невша; BG2PR800R016 р.Мадара - откв. Макак, гр.Шумен до
вливане в р.Провадийска; BG2PR600R014 р.Крива - отизвора до след с.Лиси връх;
BG2PR500R008 р. Златина – от 2,6 км. след с. Белоградец до вливане в р. Провадийска;
BG2PR345R1207 I участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница до вливане на
шламоотвал Падина, II участък: р.Манастирска - от извора до вливане в Провадийска.;
BG2PR400R1009 р. Анадере - отизвора до вливане в р.Главница и р.Главница до
вливане в р. Провадийска; BG2PR200R1004 р. Девненска - от извора до с.Чернево;
BG2KA900R1037 р. Голяма Камчия - от извор до след с. Тича; BG2KA900R038 р.
Черна от извор до вливане в р. Камчия; BG2KA900R035 р. Драгановска от извор до
вливане в яз. "Тича"; BG2KA900L036 яз. "Черковна" ; BG2KA900R022 р. Елешница от
извор до вливане в яз. "Тича"; BG2KA900R1019 р. Камчия - от преди гр. В. Преслав
(Омуртагов мост) до вливане на р. Врана; BG2KA800R1031 р. Врана от извор до гр.
Търговище; BG2KA800R030 р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир
"Съединение";BG2KA800L029 яз. "Съединение"; BG2KA800R028 р. Керизбунар от
язовир "Съединение" до вливане в р. Врана; BG2KA800R025 р. Чираджи (Пакоша) от
извор до яз. Фисек; BG2KA800R026р. Чираджи (Пакоша) от яз. "Фисек" до вливане в
р.Врана; BG2KA800R033 - I участък: р. Калайджидере - от извор до след
пътяТърговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска, II участък: р. Кралевска от извор
до вливане на р. Отекидере, III участък: р. Отекидере от извор до вливане в
р.Кралевска, ІV участък: - р. Кралевска отвливане на р. Отекидере; BG2KA578R1103 р.
Поройна от извор до вливане в р. Камчия;BG2KA700R016 р. Стара река (Текедере) - от
извор до вливане в р. Камчия;BG2KA700R017 р. Златарска от извор до вливане в р.
Камчия; BG2KA600R018 р. Брестова и притоци ; BG2KA500R010 р. Токат дере от
извор до вливане в р. Камчия; BG2KA578R1303 р. Камчия от въжен мост от с. Камен
дял за Гара Партизани до река Сладка вода (Мечи дол) при с.Красимир;
BG2KA578R1403 р. Камчия от река Сладка вода (Мечи дол) при с. Красимир до
вливане на р. Луда Камчия;BG2KA130R1002 р. Камчия от вливане на р. Луда Камчия
до с.Дъбравино (шосеен мост); BG2KA400R1142 I участък: р. Котленска -от вливане на
р. Нейковска до вливане в р. Луда Камчия, II участък: р. Нейковска - от извор до
вливане в р. Котленска; BG2KA400R023р. Папаздередо вливане в яз. "Камчия";
BG2KA400R015 р.Потамишка(Ведровска) до вливане в р.Луда Камчия;
BG2KA400R014 р. Бяла река до вливане в р. Луда Камчия; BG2KA400R1004 р. Луда
Камчия - от яз. "Цонево" до вливане в р. Камчия; BG2KA200R007 р. Елешница от
извор до вливане в яз. "Елешница"; BG2KA200L006 яз. "Елешница" ; BG2KA200R005
р. Елешница - от яз. "Елешница" до вливане в р. Камчия; BG2KA100R001р. Комлудере
от извор до вливане в р. Камчия; BG2SE900R026 І участък: р.Азмак - от извора до
вливане в Атанасовско езеро, ІІ участък: р.Дермен дере - от извора до вливане в
р.Кубратово дере; BG2BS000C002 от н. Шабла до Камен бряг; BG2BS000C1008 от н.
Емине до Свети Влас; BG2BS000C1010 Бургаски залив > 30м;BG2BS000C1012 от н.
Коракя до устието на р. Резовска < 30м;BG2BS000C1112 от н. Коракя до устието на р.
Резовска > 30м.
Годишният доклад за оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски
басейнов район – 2015 г. е публикуван на интернет страницата на БДЧР:
http://www.bsbd.org/bg/index_bg_1668393.html. Същият съдържа цялостна оценка на
състоянието на водите, на база на проведения хидробиологичен и физико-химичен
мониторинг. В него е констатирано подобрение (в сравнение с предишната година) на
водите по показател общ фосфор в пунктовете: р. Провадийска при с. Златина, р.
Провадийска след „Провадсол“ и р. Провадийска при с. Синдел , Подобрение на водите
по показател БПК5 в пункт на р. Провадийска при с. Златина и влошаване на водите по
показател нитратен азот в пункт на р. Провадийска – устие.
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Данните по основните физико-химични показатели в пунктовете на река Камчия не
показват отклонение от характерните стойности през 2015 г., изключение правят
пунктовете: р. Камчия преди гр. Велики Преслав - подобрение по показател нитратен
азот и влошаване по показател общ фосфор; р. Камчия след гр. Дългопол – влошаване
по показател нитратен азот; р. Камчия – с. Гроздьово – влошаване по показатели
амониев азот и нитратен азот.
Съгласно „Доклад за състоянието на околната среда 2015г.“ на РИОСВ Бургас,
превишенията на стандартите за качество за специфични замърсители през 2015 г., в
района на РИОСВ Бургас, са регистрирани както следва: за разтворен манган в 7 пункта
– р. Азмак – преди устие, Атанасовско езеро, р. Комлудере – устие, р. Фандъклийска –
устие, р. Ахелой преди яз.Ахелой, р. Даръдере преди вливане в р. Факийска и Дяволско
блато; за разтворено желязо в 10 пункта - р. Алма дере – с. Вресово, р. Велека – с.
Синеморец, р. Резовска – устие, ез. Алепу, р. Каракюточка –преди вливане в р.
Средецка, р. Маринка-устие, р. Лисоводере – устие, р. Силистар, ез. Стамополу и
Дяволско блато; за алуминий в 2 пункта – р. Алмадере с.Вресово и р. Двойница –
устие.Получените през 2015 г. резултати за приоритетни органични съединения, както
и химичните елементи са под границата на определяне на използваните методи за
анализ или са значително под средногодишните стойности, определени с Наредбата за
СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители. Данните, получени през
2015 г., за приоритетни вещества не показва отклонения от стандартите за качество за
мониторираните водни тела.
Отпадъчни води
Имайки предвид водните количества, зауствани с реките в Черно море, приносът на
река Дунав е изчислен като 67% от общия речен вток в Черно море (ТДА, 2008).
От българските черноморски реки съществен принос в товарите от замърсители,
внасяни в морето, има р. Камчия.
Индустриалните отпадъчни води (ОВ) представляват много малка част от общото
количество формирани отпадъчни води. Участието на битовите ОВ и речните товари е
значително по-високо от дела на индустриалните отпадъчни води, заустващи в морето.
ПСОВ преработват битовите ОВ, генерирани в населените места и курортните
комплекси, като една част заустват директно в морето, а друга – индиректно. Общо за
цялото крайбрежие 11 ПСОВ и 5 канализационни системи заустват директно в морето.
Използването на препарати за растителна защита допринася за попадането на
специфични замърсители в морето чрез речния вток или изтичащите води от
крайбрежните езера. Различните видове животновъдни ферми могат да причинят
замърсяване с различни опасни вещества в зависимост от прилаганите технологии.
Например свинефермите могат да допринесат преимуществено за замърсяване с мед,
инсектициди и др. УОВ (устойчиви органични вещества) според TDA (2008).
5.2.2 Подземни води
Въз основа на комплексния анализ от всички фактори и параметри (стратиграфска,
геолого-литоложка, хидрогеоложка характеристика на водоносния колектор,
повърхностните отложения и подхранващия водосбор, взаимодействие с повърхностни
води и пр.) в „Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район
2016-2021 г“са идентифицирани 40 подземни водни тела.
Част от тези подземни водни тела, границите на които достигат до брега на Черно море
и/или имат разкрития към повърхностните води в крайбрежния район,
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взаимодействуват с морската среда, което се изразява в пряко дрениране в морето на
подземни води и/или дрениране на подземни води в повърхностни води, чрез които
постъпват в морската вода.
Взаимодействие с морската среда се очертава за 21 подземни водни тела от три
водоносни хоризонта, както следва:
• Кватернерен водоносен хоризонт – 10 водни тела с кодове BG2G000000Q002,
BG2G000000Q005, BG2G000000Q006, BG2G000000Q008, BG2G000000Q009,
BG2G000000Q010, BG2G000000Q011, BG2G000000Q012, BG2G000000Q013 и
BG2G000000Q014, формирани основно в алувиалните тераси на по-големите реки.
• Неогенски водоносен хоризонт – 7 водни тела с кодове BG2G000000N044,
BG2G000000N018, BG2G000000N019, BG2G000000N020, BG2G000000N023,
BG2G000000N024 и BG2G000000N025, формирани в миоценски несвързани или
слабосвързани пясъци, напукани пясъчници и окарстени варовици;
• Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела с кодове BG2G00000PG026,
BG2G00000PG027, BG2G00000PG028и BG2G00000PG029, формирани предимно в
долно и средно еоценските отложения с порово-пукнатинен колектор.
Освен посочените 21 подземни водни тела, предположително разтоварване на подземни
води по тектонски разломи в Черноморския шелф се осъществявя от три напорни
подземни водни тела, а именно: „Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска вулканична
северно и западно от Бургас“ с код BG2G00000К2034, „Карстови води в ВК2t сn-stБургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G00000К2035 и „Карстови води в
малм-валанж“ с код BG2G000J3K1040.
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.
Наименованията на подземните водни тела, присвоеният им код, площта на
разпространение, естествените и привлекаемите ресурси, степента на взаимодействие с
повърхностните води, както и оценката на количественото и химичното им състояние
са отразени в табл. 5.2.2-1 (по данни от проекта на ПУРБ 2016-2021 г.)
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Таблица 5.2.2-1. Подземни водни тела в крайбрежния район на ЧРБУ
№
по

Наименование
на
подземното водно тяло /ПВТ/

Код на ПВТ

Тип
ПВТ

на

ред

Площ на
ПВТ

Естествени
ресурси

Разполагае
ми ресурси

km2

l/s

l/s

Взаимодействие на
повърхностни
с
подземни води.
Степен
взаимовръзка

на

Състояние на ПВТ
Количествено
състояние

Химично
състояние

1

Порови води в кватернера на
р. Батова

BG1G000000Q002

безнапорен

11,50

50

18,0

неустановена

добро

лошо

2

Порови води в кватернера на
р. Камчия

BG1G000000Q005

безнапорен

179,2

510

148,0

Средна

лошо

лошо

3

Порови води в кватернера на
р. Хаджийска

BG1G000000Q006

безнапорен

175,2

172

28,0

-

лошо

добро

4

Порови води в кватернера на
р. Айтоска

BG1G000000Q008

безнапорен

102,9

160

149,0

неустановена

добро

лошо

5

Порови води в кватернера на
р. Средецка-Мандра

BG1G000000Q009

безнапорен

231,9

137

137,0

Ниска

добро

лошо

6

Порови води в кватернера на
р. Ропотамо

BG1G000000Q010

безнапорен

14,1

66

19,0

-

добро

добро

7

Порови води в кватернера на
р. Дяволска

BG1G000000Q011

безнапорен

14,1

50

15,0

-

добро

добро

8

Порови води в кватернера на
р. Велека

BG1G000000Q012

безнапорен

17,3

112

35,0

-

добро

добро

9

Порови води в кватернера на
р. Резовска

BG1G000000Q013

безнапорен

26,9

13

7,0

-

добро

добро

10

Порови води в кватернера на
р. Двойница

BG1G000000Q014

безнапорен

14,1

80

49,0

Морска интрузия

лошо

лошо

11

Порови води в неоген -сармат

BG2G000000N044

безнапорен
и напорен

1533,3

4000

2620,0

Морска интрузия

добро

лошо

Североизточна и Средна

(30-70%)

(0-30%)

115

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

Добруджа
12

Порови води в неоген-миоценсармат Изгрев-Варна -БотевоБатово

BG2G000000N018

безнапорен

1126,8

1810

2126,0

-

добро

лошо

13

Порови води в неоген-миоцен
Галата- Долен чифлик

BG2G000000N019

безнапорен

427,2

300

235,0

-

добро

добро

14

Порови води в неоген – сармат
Руен - Несебър

BG2G000000N020

безнапорен

144,1

15

18,0

-

добро

добро

15

Порови води в неоген – сармат
Созопол

BG2G000000N023

полунапорен

24,5

0

5,0

-

добро

добро

16

Порови води в неоген – сармат
Приморско

BG2G000000N024

полунапорен

54,2

0

7,0

-

добро

добро

17

Порови води в неоген-Бургас

BG2G000000N025

безнапорен

114,4

140

50,0

-

лошо

лошо

18

Порови води в палеоген-еоцен
Варна - Шабла

BG2G00000PG026

напорен

3476,4

190

355,0

-

лошо

лошо

19

Порови води в палеоген еоцен,олигоцен-Провадия

BG2G00000PG027

безнапорен

898,3

70

645,0

-

добро

лошо

20

Порови води в палеоген,

BG2G00000PG028

безнапорен

1510,7

120

245,0

-

добро

добро

палеоцен, еоцен-Руен- Бяла
21

Порови води в палеоген еоцен,олигоцен-Бургас

BG2G00000PG029

напорен

779,0

110

191,0

-

добро

лошо

22

Карстови води в ВК2t сn-stБургаска вулканична северно
и западно от Бургас

BG2G00000К2034

напорен

3013,9

306

258,0

-

добро

лошо

23

Карстови води в ВК2t сn-stБургаска вулканична южно от
Бургас

BG2G00000К2035

напорен

1597,3

100

297,0

-

добро

добро

24

Карстови води в малм-валанж

BG2G000J3К1040

напорен

3090,7

2512

2470,0

-

добро

добро
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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, а именно:
№ 13- Бургаски минерални бани - област Бургас, община Бургас, с. Ветрен - 2
сондажа;
• № 30- Изворище - област Бургас, община Бургас, с. Изворище - 2 сондажа;
• № 32- Каменар - област Бургас, община Поморие, с. Каменар - 2 сондажа;
• № 35- Китен - област Бургас, община Приморско, с. Китен - ресурсите не са
оценени;
• № 43- Медово - област Бургас, община Поморие, с. Медово - 2 сондажа;
• № 63- Рудник - област Бургас, община Бургас, с. Рудник - един сондаж;
• № 73- Слънчев бряг - област Бургас, община Несебър, Несебър - 2 сондажа;
• №99- Район "Долна Камчия" - йодо-бромни води - област Варна, община Долни
чифлик и община Аврен - ресурсите не са оценени;
• №100- Район "Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския
водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 (градуса по Целзий) - област
Варна, област Добрич, област Шумен - 44 сондажа от които 42 сондажа на
територията на крайбрежните общини;
• № 101- Район "Варненски басейн" - подземни води от еоценския водоносен
хоризонт с температура, по-висока от 20 (градуса по Целзий) - област Варна и
област Добрич - 15 сондажа.
В„Регистър на ресурсите на минерални води - изключителна държавна собственост по
находища и водовземни съоръжения“ е даден технически възможният дебит на
посочените 67 сондажа.Освен тях има и други сондажи в находища № 99, 100 и 101, за
които няма определен технически възможен дебит, нямат оценени ресурси или не са
оборудвани за водовземане.Според „Регистър на съоръженията за минерални води публична държавна собственост в БДЧР Варна към 31.12.2015 г“ на територията
накрайбрежните общини има общо 128 сондажа, в който са разкрити минерални води.
От тях 21 сондажа са в находище № 99 на територията на община Долен чифлик,
ресурсите на които не са оценени.
•

5.2.3 Морски води
Национални доклади
Относно състоянието на морските води са разработени няколко национални доклада,
резюме на които е представено по-долу.
Първоначална оценка на морската околна среда
През 2013 г. е извършена първоначална оценка на състоянието на морската околна
среда по чл. 8 от РДМС. Първоначалната оценка на състоянието на морската околна
среда е първа стъпка към определянето на екологични цели и мерки за постигането на
добро екологично състояние. В Раздел I от оценката са определени районите за
първоначална оценка в рамките на два типа местообитания – бентал и пелагиал.
Направен е анализ на характеристиките, посочени в Анекс III на РДМС. За българските
черноморски води е характерна вертикална трислойна термохалинна стратификация със
сезонна изменчивост. Циркулацията на черноморските води се определя от влиянието
на Основното черноморско течение с преобладаващ пренос пред западната част на
морето в посока североизток-югозапад и модифициращото влияние на речния оток в
северозападния черноморски шелф. Крайбрежните течения са по-неустойчиви и се
образуват под влияние на преобладаващите ветрове и са с променлив интензитет.
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Българското Черноморско крайбрежие е открито към вълнение от източната половина,
което е най-силно през зимното полугодие. Основните вълноопасни направления са
източно и североизточно. Многогодишните изменения на морското ниво се определят
от съотношението между основните съставящи на водния баланс: речен приток,
изпарение и водообмен през Босфора, които се развиват на фона глобалните изменения
на климата. Химичните свойства на черноморските води се контролира от външни
фактори, от които най-голяма значение е речния оток. Това до голяма степен определя
повишената концентрация на биогенни елементи и разтворени вещества в посока към
брега, докато кислородът и кислородната наситеност се повишава към централната
морска акватория. В Раздел II е направена оценка на преобладаващите, специалните и
националните типовете местообитания на морското дъно (бентала) и преобладаващите
типове местообитания във водния стълб (пелагиала) според районите за оценка,
определени в Раздел I. Оценката на дънните местообитания е извършена за
преобладаващи типове дънни местообитания по РДМС, съответстващите им типове
местообитания по Приложение I от Директивата за местообитанията и национални
подтипове местообитания (биотопи) в българския сектор на Черно море. С най-голяма
видоизмененост по отношение на естествените условия се характеризират
крайбрежните (медиолиторални и плитки сублиторални) местообитания поради
запечатване, затрупване, промени в хидрологията, а в някои случаи – натиск на
инвазивни видове върху местните средообразуващи видове. Бъдещите тенденции до
2020 г. в развитието на този тип местообитания се очаква да бъдат отрицателни, поради
очакваното повишаване на антропогенния натиск от изграждането на нови крайбрежни
хидротехнически съоръжения, свързани с туризма, пристанищната дейност,
брегоукрепването и урбанизацията. В българския сектор на Черно море са
идентифицирани 4 основни групи пелагични местообитания: 1) крайбрежни водни
местообитания в едномилната зона (13 на брой водни тела, обозначени по критериите
на РДВ 2000/60/ЕС); 2) крайбрежни (разположени извън едномилната зона до
дълбочина 25-30 m); 3) шелфови (до 200 m дълбочина) и 4) откритоморски (>200 m). В
раздел ІII е извършена оценка на натиска и въздействието (чл. 8(1B) по РДМС) в
резултат от два вида дейности: наземни и морски. Физическите загуби в крайбрежната
зона се изразяват в запечатване (техногенна натовареност) и затрупване (отвоювана
територия). Тези дейности са анализирани според предложените в Раздел I райони за
оценка на бентала в крайбрежната плитководна зона. Най-висок е натискът върху
медиолиторала и плиткия сублиторал, изразяващ се в загуби на дънните субстрати
(местообитания) и асоциираните биологични видове и съобщества, в резултат от
брегозащитното строителство, пристанищната дейност, рибарството и туризма в
крайбрежната зона. Освен преки загуби, изграждането на брегови съоръжения има
непряко увреждащо въздействие, поради нарушаване на естествения хидродинамичен и
литодинамичен режим и влошаване на водообмена в защитената акватория. Оценка на
натиска е направена и върху някои от дескрипторите (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11). В
доклада за първоначална оценка на морската околна среда където е възможно е
определено състоянието на морската околна среда, формулирани са критерии за добро
състояние на морската околна среда (ДСМОС) и са дефинирани екологичните цели за
морската околна среда. В Раздел IV e направен социално-икономически анализ на
ползването на морската вода. Описанието на икономическите сектори, които ползват
морските води в черноморския регион, до голяма степен зависи от наличните данни.
Това са отрасли, които са базирани на крайбрежието и осъществяват дейността си (или
част от нея) в крайбрежните или в териториалните води и изключителната
икономическа зона на Р България. Социално-икономическият анализ за ползването на
морската вода обхваща следните икономически сектори които ползват морските води,
но същевременно и упражняващи натиск върху морската околна среда: наземни
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дейности (урбанизация - население и туризъм) и дейности в морската акватория
(Видове ползване на морето) (рибарство и аквакултури, морски транспорт и
пристанищна дейност, корабостроене и кораборемонт и добив и транспортиране на
нефт и газ). Във втората част на анализа е представена връзката на различните видове
ползвания на морската среда от икономическите сектори с натиска, който те оказват
върху състоянието на морето, отнесено към дескрипторите на доброто състояние на
морската околна среда. В този раздел е разгледано и развитието на състоянието на
морската среда до 2020 г., социо-икономическата и правната среда, при условие, че не
се приложи РДМС т.нар. базовият сценарий. Той е съобразен с прилагането на
съществуващото международно и национално законодателство извън РДМС и
произтичащите от нея последици. В раздела е направена и оценка на разходите,
свързани с увреждане на морската среда. Оценката на разходите е направена за избрани
икономически сектори. За целите на анализа е изчислена настоящата стойност на
произведената продукция и са разработени два сценария при влошаване параметрите на
морската среда. Избраният подход се налага поради отсъствието на надеждни
количествени оценки за ефектите от увреждане на околната среда в тези сектори.
Разгледани са резултатите за два сектора, които са пряко засегнати от увреждане на
морската среда: риболов и туризъм.
Добър екологичен статус екологични цели и индикатори – по чл. 9 и чл. 10 от РДМС
2008/56/ЕО и НООСМВ
Въз основа на определеният съгласно РДМС 2008/56/ЕО набор от характеристики дескриптори за постигане/поддържане на добро състояние (Приложение 1 на РДМС) и
извършената първоначална оценка на състоянието на морската околна среда ,са
определени дефиниции за Добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) (чл.9) и
екологични цели и свързани с тях индикатори за постигане/ поддържане на ДСМОС
(чл. 10). Рамкова директива за морска стратегия позволява на страните - членки да
определят случаи, в които не могат да прилагат чл. 9 и 10 - това са т.н. „изключения"
съгласно чл. 14 от директивата. За морски регион „Черно море" се прилага чл. 14б, т.н.
„естествени причини", поради които за дълбоководният район на континенталния склон
(батиал) и абисалната равнина се изключва необходимостта от изготвяне на
първоначална оценка за постигане / поддържане на добро състояние на морската околна
среда. За тези райони не са формулирани цели и индикатори. Основанието за
изключване е наличието на естествени анаеробни условия и токсичен газ сероводород
на дълбочина 150 - 200 m, които не позволяват развитието на биологични съобщества
от аеробни видове организми, с изключение на някои анаеробни бактерии, под тази
граница. В следващата таблица е представена информация относно дескрипторите, за
които има изведени цели и на какво ниво - дескриптори, критерии и индикатори:
Дескриптор №
Дескриптор 1
Дескриптор 2
Дескриптор 3
Дескриптор 4
Дескриптор 5
Дескриптор 6
Дескриптор 7
Дескриптор 8
Дескриптор 9
Дескриптор 10
Дескриптор 11

Цели
√
√
√

Критерии
√

√
√
√
√
√

√

√

√
√
√

Индикатори
√
√
√
√
√
√
√
√
√

В Таблица 10.1-1. На насточщия доклад са разгледани Екологични целите по отделните
дескриптори, включени в програмите за мониторинг по чл. 11 на РДМС, изготвени през
2014г., критериите и индикаторите.
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Програми за мониторинг по чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия
Рамкова директива за морска стратегия изисква държавите-членки на ЕС да постигнат
и/или поддържат добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в техните морета
до 2020 г. Постигането на ДСМОС е отговорност на всяка държава-членка, тъй като
съществуват специфични проблеми и предизвикателства, които могат да бъдат решени
само на национално ниво. Държавите-членки следва да изготвят регионално
координирани програми за мониторинг, съгласно чл. 5, ал. 2 от РДМС, за да се осигури
периодична оценка на състоянието на морската околната среда и оценка на напредъка
по постигане на ДСМОС. Програмите по чл. 11 са разработени по дескриптори, като
програмите за мониторинг на биоразнообразието са групирани около дескриптори 1, 4
и 6. Информация за програмите за мониторинг по РДМС е представена в таблицата подолу, а самите програми могат да бъдат намерени на сайта на Басейнова дирекция
Черноморски
район,
на
следния
интернет
адрес
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html и на сайта на Reportnet (платформа на
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС за докладване на данни от страните
членки на ЕС по различните директиви), служеща и за електронно докладване на
информацията по РДМС към ЕК: http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/.
Дескриптор №
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4,6
2
3
5
7
8
9
10
11

Програма за мониторинг по РДМС
Биоразнообразие - Морски птици
Биоразнообразие - Морски бозайници
Биоразнообразие - Нетърговски видове риби
Биоразнообразие - Пелагични местообитания
Биоразнообразие - Дънни местообитания
Неместни видове
Видове риби и черупкови, които са обект на търговски интерес
Еутрофикация
Хидрографски изменения
Замърсители в морската среда
Замърсители в риба и други морски храни
Морски отпадъци
Подводен шум

В представените на сайта на Басейнова дирекция Черноморски район програми за
мониторинг има и информация за новите / ревизираните дефиниции за добро състояние
на морската околна среда (ДСМОС) и екологичните цели
По време на разработването на програмите за монитoринг по чл. 11 от РДМС през 2014
г., някои от дефинициите за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) и
екологичните цели, дефинирани по чл. 9 и 10 през 2012 г., са актуализирани. Нови
дефиниции за ДСМОС и цели са разработени, там където са липсвали такива поради
недостатъчно или липса на данни или познания (където е възможно). В приложената
по-долу таблица е направен преглед на ДСМОС и екологичните цели по дескриптори и
дали са изменени/допълнени.
Преглед на ДСМОС и екологичните цели

Дескриптори

Дескриптор 1

Добро състояние на морската околна
среда (ДСМОС)

Екологични цели

определени
през 2013 г.

изменени / допълнени
през 2015 г.

определени
през 2013 г.

изменени / допълнени
през 2015 г.

Да

Да

Да

Да
120

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

Дескриптор 2

Да

Да

Да

Да

Дескриптор 3

Да

Да

Да

Да

Дескриптор 4

Да

Да

Да

Да

Дескриптор 5

Да

Да

Да

Да

Дескриптор 6

Да

Да

Да

Да

Дескриптор 7

Да

Да

Да

Да

Дескриптор 8

Да

Да

Да

Да

Дескриптор 9

Не

Да

Да

Да

Дескриптор 10

Не

Да

Не

Да

Дескриптор 11

Не

Не

Не

Не

В допълнение, екологичните цели по съответните дескриптори са посочени в раздел
„Екологични цели“ във всеки от разработените формуляри, описващи мерките.
Националните доклади на България по членове 8, 9 и 10 (първоначална оценка на
морската среда, определения за добро състояние на морската околна среда и
екологични цели и индикатори) са докладвани пред ЕК през 2013 г.
България не е дефинирала определения за добро състояние на морската околна среда
(ДСМОС) за всички дескриптори, поради липса на данни или необходимото ниво на
познание относно някои от характеристиките. Разграничението между определенията за
добро състояние и екологичните цели не винаги е ясно показано.
Като цяло, ДСМОС е определено на ниво критерии, тясно спазвайки структурата на
Решението на Комисията 2010/477/EC относно критериите и методологичните
стандарти за добро екологично състояние на морските води. Използваният подход за
дефиниране на ДСМОС и екологичните цели не винаги е последователен за всички
дескриптори. Определенията за ДСМОС и целите, са определени или на по-високо
общо ниво, или на много подробно и конкретно ниво (ниво индикатор), в зависимост от
разглеждания дескриптор.
За някои дескриптори (Д1 - Биоразнообразие, Д3 - Видове риби и черупкови, обект на
търговски интерес, Д5 - Еутрофикация и Д6 – Непрекъснатост на морското дъно),
дефинираните цели са много специфични и много на брой, като е направена връзка с
други индикатори, имащи отношение към тях.
България е докладвала своите програми за мониторинг по член 11, на 27 януари 2015 г.
Докладът съдържа 13 програми за мониторинг и 43 подпрограми, като са описани
детайлите и методологията на планираните наблюдения. Осем от подпрограмите за
мониторинг са планирани за оценка на ефективността на мерките.
По-долу са обобщени заключенията от предварителната оценка на ЕК чрез таблица с
ключови констатации и общото заключение относно обхвата на мониторинга на
България въз основа на оценките на отделните мониторингови подпрограми по
отношение на ДСМОС и целите.
Основни констатации за обхвата на мониторинга, необходим за оценка на напредъка към
постигането на ДСМОС и екологичните цели
Дескриптор

Програма
за
съгласно РДМС

мониторинг

Д1, 4

Биоразнообразие - птици

Основни
констатации
относно напредъка към
постигането на ДСМОС

Основни констатации
относно напредъка към
постигането на целите

съответства

съответства
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Д1, 4

Биоразнообразие
бозайници

съответства

съответства

Д1, 4

Биоразнообразие - риби

частично съответства

частично съответства

D1, 4

Биоразнообразие- - пелагични
местообитания

съответства

съответства

Д1, 4, 6

Биоразнообразие
местообитания

съответства

съответства

Д2

Чужди видове

частично съответства

частично съответства

Д3

Видове риби и черупкови, обект
на търговски риболов

частично съответства

частично съответства

Д5

Еутрофикация

съответства

частично съответства

Д7

Хидрографски промени

съответства

частично съответства

Д8

Замърсители

частично съответства

частично съответства

Д9

Замърсители в морските храни

частично съответства

частично съответства

Д10

Морски отпадъци

частично съответства

съответства

Д11

Енергия,
подводен шум

–

–

морски

дънни

включително

липсва дефиниция
ДСМОС

за

не са определени цели

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.
Крайбрежното течение, което възниква от постъпилите речни води в северозападната
част, достига своите истински мащаби, когато приеме дунавските води. Край
румънския и българския бряг това течение се насочва на юг. В района на н. Калиакра,
когато в него се влее частта от Основното черноморско течение, (известна като
Кримско течение), се образува мощно течение, насочено на юг, към региона на
Босфорския пролив.
Западният шелф пред българския бряг се характеризира с най-интензивната динамика в
целия басейн – тук са регистрирани абсолютните максимални скорости на течението.
По посока към брега, солеността намалява, скоростта на течението отслабва и се
появяват условия за възникване на противотечения, насочени на север. Непосредствено
до брега, в зависимост от неговата конфигурация, съществуват местни течения, те са
слаби и върху тях по-силно влияят ветровете, като цяло обаче доминира южният
пренос. Южното течение е най-интензивно през зимата и пролетта, през лятото, когато
то отслабва, северното противотечение е по-забележимо, а през есента понякога даже е
значително. Силните ветрове откъм морето усилват повърхностното крайбрежно
течение – незначително през всички сезони, освен есенно-зимния.
Съществена особеност на Черно море е присъствието на постоянния халоклин - слой с
високи градиенти на соленосттта, разположен между 120 и 200 m.
Във вертикалната хидрологична структура на водата се отделят следните основни
компоненти:
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горен еднороден слой и сезонен (летен) термоклин, свързани основно с процесите
на ветровото смесване и годишния цикъл на потока топлина през повърхността на
морето;
• студен междинен слой с минимална в дълбочина температура, който възниква в
резултат на есенно-зимната конвекции и чрез преноса от теченията на студени води
от северозападната част;
• постоянен халоклин (пикноклин) – слой на максималното нарастване на солеността
и плътността с дълбочината, намиращ се в зоната на контакта между горната
(черноморска) и дълбочинната (мраморноморска) водни маси;
• дълбочинен слой – от 200 м до дъното, където няма сезонни изменения на
хидрологичните характеристики, а пространственото им разпределение е
относително еднородно.
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.
•

•

•

•

Водороден показател - Стойностите на рН са сравнително еднородни, като през
зимата са около 8,3, а през преходните сезони и лятото достигат 8,4-8,6. С
дълбочината рН постепенно намалява до 7,7-7,8 в редокс-слоя, след което под 150 м
се наблюдава слабо повишение до 7,9 и на дълбочина 180 -250 м –отново намаление
до 7,7.
Кислород и кислородна наситеност - Кислородният профил в дълбоководната част
на басейна и в шелфа се характеризира с горен слой богат на кислород, слой на
оксиклина, където концентрацията рязко пада до 20-30 µМ и редокс-слой (субоксизона), където тя е минимална. През зимата концентрацията на кислород в студените
повърхностни води варира от 300 до 360 µМ, в преходните сезони (пролет, есен)
намалява до 250 -300 µМ, при което по-високите концентрации са измерени в
крайбрежните води. През лятото кислородното съдържание пада до 220 -230 µМ с
изключение на по-богатата в биологично отношение тримилна зона, където то е
около 250 µМ. Максимална наситеност в крайбрежните води е установена през юни
2004 г. (124%), а на шелфа -през юни 2006 г. (128,7%).
Биохимичната потребност от кислород (БПК5) -изменя се в границите 0,6-1,36 mg/l
във Варненски залив и в диапазона 0,7-2,48 mg/l в района на устието на р. Камчия.
Отсъстват съвременни данни за БПК5 в откритата част на ИИЗ на България. По
литературни източници (Рождественский, 1992) многогодишните средносезонни
данни за акваторията намираща се на 20 -30 мили от брега са както следва: зима
0,73-1,50 mg/l; пролет: 1,02-1,45 mg/l; лято 1,18-1,49 mg/l; есен 1,12-1,58 mg/l.
Сероводород - открива се (в ниски концентрации) на дълбочина между 95 и 125 м в
зависимост от разположението на пункта на измерване и сезона. В района на
континенталния склон, в периферията на басейна, дълбочината на поява на H2S
„потъва” в сравнение с централната част на западната дълбоководна акватория на
Черно море. С дълбочината в анаеробната зона H2S нараства и възлиза на 300 µМ.
Средногодишната стойност за периода 1986 -1990 г. на дълбочина 150 m се посочва
0,07 ml/l, а на 200 m-0.49 ml/l. Многогодишните изследвания показват, че в
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откритите води на 50 мили от брега, на дълбочина 1000 m и 1500 m концентрацията
на H2S е 5,67 ml/l и съответно 5,90 ml/l.
• Биогенни елементи - крайбрежният и шелфовият райони се обособяват като побогати на биогени, съпоставени с откритоморския район, като това определено важи
за горния еднороден слой.
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.
Съгласно Наредба за опазване на околната среда в морските води, ПМС № 273 от
23.11.2010 г., обн. ДВ. бр. 94 от 30.11.2010 г.,и в сила от 30.11.2010 г. морските води
обхващат:
1. Водите, морското дъно и геоложката основа откъм страната на откритото море
спрямо изходните линии, от които се измерва широчината на териториалното
море, до най-крайната зона, в която Република България осъществява суверенни
права, юрисдикция и контрол, съгласно Закона за морските пространства.
вътрешните водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ)
и Конвенцията на ООН по морско право (ДВ. бр. 38 от 1996 г.);
2. Крайбрежните води с тяхното морско дъно и геоложка основа, доколкото
определени аспекти от екологичното състояние на морската околна среда не се
уреждат от Закона за водите (ЗВ).
Програмата от мерки се отнася за териториалните морски води и изключителната
икономическа зона (ИИЗ) на Р България. Териториалното море включва 12-милната
морска акватория срещу бреговата ивица на Черно море от нос Сиврибурун на север до
река Резовска на юг, а Изключителната икономическа зона 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.
Съгласно националните доклади 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
(БДЧР/ИО-БАН, 2013), районите за първоначална оценка на пелагиала са три –
крайбрежен, шелфов и откритоморски със следното разпределение:
№

Наименование на района

Дълбочинни граници,м

Площ на района, км2

1

Крайбрежен

0-30

2 177

2

Шелфов

30-200

9 928

3

Откритоморски

>200

22 418
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Бенталът също е обхванат от 3 основни зони, като в рамките на българския
континентален шелф, паралелно на бреговата линия, се различават три основни
геоморфоложки области: прибрежна, централна и периферна.
Така, РДМС надгражда (допълва) РДВ в обхвата на крайбрежните води. Към
настоящият момент, за целите на РДВ, крайбрежните води в едномилната зона са
обхванати в рамките на 13 повърхностни водни тела, разположени в 5-те основни
прибрежни района, дефинирани в Първоначалната оценка на състоянието на морската
околна среда (ПОСМОС),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. В проекта на вторият ПУРБ на ЧРБУ 2016 – 2021 г.
крайбрежните вони тела са 16.
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
31.12.2015г. всички такива точкови източници на замърсяване следва да са включени
към 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 ФХЕК 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 (Фигура 5.2.3-1-A,Б и В), На Фиг. А е показана мониторинговата мрежа
по РДВ 2000/60/ЕС, като мониторингът се извършва в само в едномилната зона т.е в
крайбрежните води.
През 2013г. е извършена първоначална оценка на състоянието на морската околна среда
по чл. 8 от РДМС. За морски регион „Черно море“ се прилага чл. 14б, т.н. „естествени
причини“, поради които за дълбоководният район на континенталния склон (батиал) и
абисалната равнина се изключва необходимостта от изготвяне на първоначална оценка
за определението запостигане / поддържане на добро състояние на морската околна
среда. За тези райони не са формулирани цели и индикатори. Основанието за
изключване е наличието на естествени анаеробни условия и токсичен газ сероводород
на дълбочина 150 - 200 m, които не позволяват развитието на биологични съобщества
от аеробни видове организми, с изключение на някои анаеробни бактерии, под тази
граница.
Същевременно, където е възможно в доклада за Първоначална оценка на състоянието е
определено състоянието на морската околна среда (напр. за ихтиофауната е определена
в „недобро“ по Дескриптор 1-Биоразнообразие), формулирани са 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). Въз
основа на определеният съгласно РДМС 2008/56/ЕО набор от характеристики дескриптори за постигане/поддържане на добро състояние (Приложение 1 на РДМС) и
извършената първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, са
определени дефиниции за добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) (чл.9) и
екологични цели и свързани с тях индикатори за постигане/ поддържане на ДСМОС
(чл. 10). 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
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двустепенна- „добро“ и „не добро“.За връзка между тях може да се използва следната
легенда:
Състояние на морската околна среда
по РДМС

добро

Екологично състояние по РДВ

много добро

Не добро
добро

умерено

лошо

много лошо
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Фигура 5.2.3-1 (A, Б и В) Мониторингови станции по РДВ и райони за първоначална оценка и
мониторингови станции по РДМС в българската акватория на Черно море

Към момента, за целите на РДМС са извършвани само пилотни изследвания в
определен район в рамките на проект “ Проучвания на състоянието на морската околна
среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС”ISMEIMP, (http://www.bsbd.org/bg/ismeimp.html), както и в цялата акватория в рамките
на проекти “Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските
води”-MARLEN (http://www.bsbd.org/bg/marlen.html) и “Подобрен мониторинг на
морските води”-IMAMO, (http://www.bsbd.org/bg/imamo_7859623.html) по Дескриптори
5, 8 и 9; в зависимост от спецификата на отделните дескриптори. Изследванията вече
са приключили. Данните и финалните резултати ще бъдат публикувани след
финализиране на проектите. През 2014г. са разработени програми за мониторинг
(съгласно чл. 11 от РДМС) и са публикувани и формуляри за мониторинг по
съответните
дескриптори
и
обхващащи
пелагиала
и
бентала
(http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html).
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, по
програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет
BG 02.02: ”Подобрен мониторинг наморските води”, с бенефициенти БДЧР и Институт
по Океанология-БАН.
Екологично състояние на крайбрежни морски води по критериите на РДВ
Крайбрежните води обхващат едномилната зона и към момента на изготвяне на ЕО са
обособени 6 типа воднитела, в съответствие със система “Б” на РДВ,разпределени в 13
водни тела, определени и обозначени по критериите на РДВ (Фигура 5.2.3-2). 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.
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№

Име на водното тяло

Тип

Код на водното тяло

1.

от Дуранкулак до н. Шабла

CW3

BG2BS000C001

2.

от н. Шабла до Камен бряг

CW2

BG2BS000C002

3.

от Камен бряг до н. Калиакра

CW1

BG2BS000C003

4.

от н. Каликра до кк „Албена”

CW5

BG2BS000C004

13.

от кк. Албена - н. Иланджик

CW5

BG2BS000C013

5.

Варненски залив

CW5

BG2BS000C005

6.

от н. Иланджик до точка с координати
27°53'43"/ 42°58'17"

CW4

7.

от точка с координати 27°53'43"/ 42°58'17" до н.
Емине

CW4

8.

Бургаски залив < 30м.

CW5

9.

ЗМ „Кокетрайс”

10.

Бургаски залив > 30м.

CW6

BG2BS000C010

11.

от н. Акин - н. Коракя

CW4

BG2BS000C011

12.

Н. Коракя – до устието на р. Резовска

CW3

BG2BS000C012

BG2BS000C006
BG2BS000C007
BG2BS000C008
BG2BS000C009

Фигура 5.2.3-2 Водни тела по критериите на РДВ.

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 наповърхностните 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
повърностните води, определянето на състоянието по физикохимични елементи за
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“.
През 2012-2014г. не е извършван мониторинг на приоритетните и специфични вещества
а наличните данни не са достатъчни за оценка на цялостното текущо химично
състояние на крайбрежните морски води. През 2011 г. стойностите на повечето
приоритетни вещества не са превишавали установените СКОС и са под границите на
определяне. При някои вещества – кадмий, живак, пентахлоробензен,
бензо(b)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(g.h.i)перилен, индено(1.2.3) пирен,
съществуват проблеми с границите на определяне, които са над установените СКОС.
Според доклада за 2014г.: „в системата на МОСВ все още съществуват проблеми с
усвояването на методики и изпълнение на минималните критерии при избор на
методите за анализ. Все още не са валидирани методи за анализ на Brominated
diphenylethers, C10-13 chloralkanes, DEHP, Diuron, Isoproturon, Tributhylin compounds.
От друга страна, методите за анализ на други 11 бр. вещества – антрацен, кадмий,
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ендосулфан, хлорпирифос, НСВ, живак, пентахорбензен, бензо(b)флуорантен,
бензо(к)флуорантен, бензо (g.h.i) перилен, индено (1.2.3-cd)пирен, трихлорбензен и
трихлорметан не позволяват да се постигне необходимата границата на определяне на
приоритетните вещества (БДЧР/ИО, 2012).
През 2015 г. е проведен мониторинг на приоритетните вещества в матрица води само
четири пъти (септември, октомври, ноември и декември), поради което не може да бъде
извършена оценка на химичното състояние на крайбрежните морски води. Резултати от
анализ на някои вещества (PAHs, DDT, пентахлоробензен, октилфеноли и др.) са били
под границата на определяне на съответните методи за анализ. За други (атразин,
фталати, трибутилкалаени съединения, никел и кадмий) епизодично са регистрирани
ниски концентрации, близки до границата на определяне на използваните методи за
анализ. Според заключението на доклада, „нито един от получените резултати за
анализираните приоритетни вещества не превишава максимално допустими
концентрации (МДК), според Наредбата за СКОС“, (БДЧР/ИО, 2016).
На практика, измерваните показатели:
- за определяне на състоянието по ФХЕК са представителни за оценка на състоянието
по Дескриптор 5 – Еутрофикация.
- за определяне на химичното състояние по РДВ са представителни за оценка на
състоянието по Дескриптор 8 – Замърсители в морската околна среда и 9 – Замърсители
в биота.
В Таблица5.2.3-1 са посочени оценките за състоянието на изследваните крайбрежни
водни тела по ФХЕК в периода 2012-2015г. От оценките 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.
Таблица 5.2.3-1 Съпоставка в оценките на водните тела по ФХЕК за периода 2012-2015. Източник:
БДЧР/ИО, 2015.
Водни тела

2012

2013

2014

2015

BG2BS000C001

Добро

Умерено

Добро

Умерено

BG2BS000C002

Добро

Умерено

Добро

Добро

BG2BS000C003

Умерено

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C013

Добро

Умерено

Умерено

Добро

BG2BS000C005

Добро

Добро

Умерено

Отлично / добро /
умерено

BG2BS000C006

Добро

Добро

Добро

Добро

BG2BS000C007

Много добро

Умерено

Добро

Добро/ отлично

BG2BS000C008

Добро

Добро

Умерено

Добро

BG2BS000C010

Добро

Умерено

Добро

Добро

BG2BS000C012

Умерено

Добро

Добро

Добро
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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 с минимална честота на
пробонабиранията. както следва:
•

Фитопланктон – 2 пъти годишно на период 6 месеца;

•

Макрофити – еднократно през летния сезон;

•

Макрозообентос – веднъж годишно.

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 повърхностнитеводи“. 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 БЕКмакрозообентос, което най-вероятно отразява кумулативен ефект във времето от
натоварването пред устията нареките. 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).
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Таблица 5.2.3-2 Състояние на крайбрежните водни тела по биологични, физикохимични елементи
за качество, ПУРБ и крайна оценка на екологичното състояние през 2015 г. Източник: БДЧР/ИО,
2016.
* БЕК макрофитобентос е изключен от крайната оценка поради неизяснен характер на причините за
Състояние по елементи на екологичнотокачество
Задължителни БЕК по РДВ
Водно тяло

Фитопланктон Макрозообентос Макрофити

BG2BS000C001

Умерено

Отлично

BG2BS000C002

Умерено

добро

Не е
определяно
добро

BG2BS000C003

Умерено

Отлично

Добро

BG2BS000C004

не е определяно не е определяно

Крайна
Екологич
оценка на
ното
екологичното състояние
състояние по ПУРБ
ФХЕК
2014
2010-2015
Добро умерено/лошо умерено
Добро умерено/лошо умерено
Добро

Умерено

не е
не е
не е
определяно определя определяно
но
не е
Умерено
Умерено
определяно

добро
лошо

BG2BS000C013

Умерено

Умерено

BG2BS000C005

Лошо

Умерено

Умерено

Умерено

Лошо

лошо

BG2BS000C006

Умерено

Лошо

Умерено

Добро

Лошо

лошо

BG2BS000C007

Умерено

лошо

отлично

Добро

лошо

добро

BG2BS000C008

Умерено

Умерено

Умерено

BG2BS000C009
BG2BS000C010

BG2BS000C011
BG2BS000C012
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установеното състояние– естествени или антропогенен натиск.
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A

Б

Фигура.5.2.3-3. Карта на крайното екологичното състояние на крайбрежните водни тела през 2014 (A) и 2015
(Б) г. Източник: БДЧР/ИО, 2015 и 2016 .

Като цяло, данните за състоянието на крайбрежните води по отделните БЕК и общото
екологично състояние съгласно РДВ 2000/60/ЕС също могат да се използват успешно за
оценка на състоянието на морската околна среда за целите на РДМС. За целта, в доклад
„Формулиране на добро състояние на морската околна среда (БДЧР/ИО-БАН, 2013b) за
някои от тях, напр. фитопланктон, макрозообентос, макрофитобентос са определени
границите между „добро“ и „недобро“ състояние, които се отнасят към 5-степенната
класификационна система по РДВ, както е посочено по-горе в легенда за връзка с 2степенната система по РДМС. Данните за състоянието на фитопланктонното
съобщества имат пряко отношение към Дескриптор 1- Биоразнообразие, а данните за
хлорофил-а, трофичния индекс TRIX- към Дескриптор 5- Еутрофикация.
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.
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.
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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 отменената вече Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за
качеството на крайбрежните морски води с измененията на Закова за водите (ДВ бр. 61
от 11.08.2015 г., съгласно “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. С
отпадането на Наредба № 8, съответно зоните за съществуващо и перспективно
ползване, и поясите на санитарна охрана вече не са действащи Природните условия в
Черно море (най-вече големите колебания на температурния режим), както и физикогеографските условия (липса на защитени от вълнение райони като лимани, фиорди и
силно врязани в сушата заливи) са главните лимитиращите фактори за развитието на
аквакултури по черноморското ни крайбрежие. Съществуват благоприятни условия за
създаването на мидени ферми сдобро качество на продукцията. Първоначалното
определяне на районите за развъждане на черупкови организми е извършено през
2004г. Същите са ревизирани през 2007 г., когато техният брой от 12 е намален на 6,
осигуряващи условия за живот и възпроизводство, както и 6, имащи възможност да
осигурят условия за живот, и възпроизводство на черупковите организми. През 2011 г.
общият им брой - 12 не се променя, но зоните, осигуряващи условия за живот и
възпроизводство от 6, се увеличават на 8, а броят на зоните, имащи възможност да
осигурят условия за живот и възпроизводство на черупковите организми е редуциран от
6 на 4. Последната актуализация е утвърдена със Заповед на Директора на БДЧР №
52/17. 05. 2011 г. Към края на 2015г. регистрираните аквакултури в крайбрежната зона
се свеждат до 42 действащи мидени ферми.
Съгласно изискванията на Наредба 4/ 20.10.2000 г. за качеството на водите за
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми 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 2010г. 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 2004-2007г.
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 2010г. са използвани са 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 придвид концентрациите на редица
приоритетни показатели като: нефтопродукти, сребро, арсен, хром, цинк, мед,
хексахлорциклохексан,
въглероден
тетрахлорид,
изодрин,
хексахлорбензол,
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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.Според резултатите от доклада: „През периода 2004 – 2007 г. не се установи
100 % съответствие с нормите от Приложение № 2 за някои органохлорни вещества и
метали (изискване на Наредба №4). Резултатите показват несъответствие с нормите за
кадмии, на други тежки метали (живак, олово и никел) и ДДТ във водна фаза и
седимент в пунктовете Крапец, Варненски залив, Камчия, Бургаски залив иВелека“,
(БДЧР, 2011).
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
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-химични елементи за
качество (ФХЕК), състоянието и на двете тела е оценено като „добро“.
На Фигура 5.2.3-4 са представени 12-те зони, идентифицирани през 2004 г. и
ревизирани през 2007 г., които са обект на мониторинг и периодична оценка.
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 съгласно разпоредбите на
Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и
Наредба № 35 за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол
върху суровини и храни от животински произход.
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. 2013г, по поръчка на БДЧР). Концентрациите
на арсен са по-високи от установените норми (2.0 мг/кг свежо тегло) при натурални
миди и рапани.
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Зони, осигуряващи условия за живот:
BG2SFW03- от Маслен нос до Царево
BG2SFW31- от Созопол до Маслен нос
BG2SFW05- в близост до Несебър
BG2SFW51- от Бяла до Емине
BG2SFW09- в близост до Златни пясъци
BG2SFW91- в близост до Балчик
BG2SFW92- в близост до Каварна
Зони, имащи възможност да осигурят условия за
живот:
BG2SFW01- в близост до гр. Ахтопол
BG2SFW06- район вливане на р. Камчия
BG2SFW07- в близост до н. Галата
BG2SFW93- в близост до гр. Шабла,
BG2SFW94- в близост до с. Крапец.

Фигура 5.2.3-4 Зони, идентифицирани за развъждане на черупкови организми. Източник: Доклад за
състоянието на водите за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови
организми в Черноморски басейнов район (БДЧР).

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. Разливите са локализирани и замърсителите 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. 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 информациясе 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). Данните обхващат фито- и
зоопланктонните съобщества както и хидрохимия, чиито характеристики са разгледани
по-долу. Районът обаче е под влиянието на втока от р. Дунав поради което данните не
могат да се екстраполират за състоянието на водите в шелфа и откритите води на
цялата ИИЗ а по-скоро отрязяващи сезонната динамика и моментното състояние в
зоната на изследване. Като доказателства за влиянието авторите посочват измерените в
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зоната ниска соленост (12.7-14.8‰) през лятото на 2010г. съпроводено с повишено
съдържание силиций.
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
накрайбрежния 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. През пролетния сезон динамиката най-вероятно е
свързана с влиянието на втока от р. Дунав, докато през лятото за сметка на
локални източници.

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 вкрайбрежната зона зависи от втока на биогени от различни локални точкови и
дифузни източници. През последните години не са отбелязани екстремни цъфтежни
събития. Разпределението на общата биомасана фитопланктона и хлорофил-а в
морските води пред н. Галата са представени на Фигура 2.5.3-7.

А
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Б

Фигура 2.5.3-5 Изменения в биомасата на хлорофил-а (A) фитопланктона (Б)и в крайбрежната,
шелфовата и откритоморската зони по трансект Галата през летния сезон. Посочени са
средните стойности за периода 2006-2011). Източник: БДЧР/ИО, 2013.

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
От 2015 г. стартира мониторинг на приоритетни вещества и специфични замърсители в
крайбрежните води съгласно РДВ съгласно Наредба за стандарти за качество на
околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, 2010 г. и Наредба
Н-4 за характеризиране на повърхностните води с продължение и през 2016 г. През
2015 г. е проведен мониторинг на приоритетни вещества в матрица води само четири
пъти (септември, октомври, ноември и декември), поради което не може да бъде
извършена оценка на химичното състояние на крайбрежните морски води, докато не
бъде завършен пълният цикъл от 12 пъти пробовземане и анализ (8 пъти наблюдение
през 2016 г.). Такава ще бъде направена през настоящата 2016 г. Резултатите от анализ
на някои вещества (PAHs, DDT, пентахлоробензен, октилфеноли и др.) са под
границата на определяне на съответните методи за анализ. За други (атразин, фталати,
трибутилкалаени съединения, никел и кадмий) епизодично са регистрирани ниски
концентрации, близки до границата на определяне на използваните методи за анализ.
Според заключението на доклада, „нито един от получените резултати за
анализираните приоритетни вещества не превишава максимално допустими
концентрации (МДК), според Наредбата за СКОС“, (БДЧР/ИО, 2016). По отношение на
специфичните замърсители през 2015 г. беше извършено само 2 пъти пробовземане и
анализ, а през 2016 г. – 4 пъти.
Относно мониторинга съгласно РДМС, пилотно изследване е извършено в рамките на
проект “IMAMO”. Стартирането на програмите за мониторинг по РДМС предстои от
2017 г.
Фактори, които не участват в оценките за състоянието, но имащи значение за
състоянето на водите в морската среда
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Климатични фактори
Температура. Счита се. че антропогенните емисии на парникови газове, заедно с
естествените източници и слънчевата активност могат да обяснят до голяма степен
температурните вариации през последното столетие. Подробните научни изследвания
проведени в западната част на Черно море показват, че за последните 100г. не може да
се установи устойчива тенденция в промяната на средната годишна температура на
повърхностните морски води. За последните 15-20 години обаче е установена
тенденция към затопляне, като за периода 1990-2010 г. повишаването е с около 1ºС
(Shapiro et all. 2010;EEA 2012). В района на гр. Созопол през 2012г. са измерени найвисоките температури в повърхностните 2м на крайбрежни води от 29-30ºС. Тези
тенденции съвпадат с глобалните промени на температурата за периода като за Черно
море времевото отместване е около + 5 години. спрямо Средиземно море и световния
океан.
Подкисляване. Изразява се в понижаване на рН на морската вода в резултат от
адсорбцията на антропогенен CO2 от атмосферата. За Черно море не се очакват
значителни промени преди 2100г.
Промяна на морското ниво. За Черно море то е незначително - между 0 и 5мм на
година.
Валежи. В зависимост от интензивността могат да окажат значително влияние върху
качествата на морските води. особено в крайбрежната зона. където причиняват
увеличаване на втока на вещества с теригенен произход. както и значителни количества
биогенни елементи и замърсители от атмосферата. Наблюдава се голяма междугодишна
и междусезонна вариабилност на валежите. Въпреки слабата тенденция на засушаване
през последните години се отчита и увеличаване на интензивността на отделни валежни
събития съпроводени с увеличен речен вток и опасност от наводнения.
Брой и интензитет на щормовете. Представляват значителна заплаха за навигацията и
дейностите в крайбрежните зони и откритите морски райони. Съвременните
изследвания на Valchev et all. (2012) показват намаляване на броя и средната
продължителност на щормовете, но запазване и дори увеличаване на тяхната
енергийност чрез вълновото въздействие върху крайбрежната зона. Важно е да се
отбележи. че е установена и трайна тенденция към промяна на преобладаващата посока
на вълновото въздействие към север. зависещо от преобладаващата посока на вятъра.
Същевременно. щормовете са станали метеорологично по-непредсказуеми. което
увеличава риска в бреговата зона.
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
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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 отпясъчници, 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.).
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 регистрирани 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. Характерен е със слабо проявена
ерозионна и хидрографска разчлененост на крайбрежния релеф. Изграден от
водопропускливи льосови материали и устойчиви на дълбочинна ерозия скални
формации (органогенни варовици).

•

Район ІІ. н. Калиакра – н. Галата. Морфохидрографският облик е тясно свързан с
най-обширните свлачищни комплекси по българското Черноморско крайбрежие,
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асоциирани с наличието на полегато залягащи към морето скален пласторед от
варовици, мергели и пясъчни материали.
•

Район ІІІ. н. Галата – н. Емине. Характеризира се с източна брегова експозиция и
слаба брегова разчлененост. Високото процентно съдържание на кварцовите
компоненти (до 80 %) показва преобладаващото значение на ерозионнотеригенната компонента за формиране на наносните отложения.

•

Район ІV. н. Емине – н. Созопол. Характеризира се със слаба ерозионна и
абразионна устойчивост на плейстоценския комплекс от глини, пясъци и слабо
споени песъчливо-варовити конгломерати.

•

Район V. н. Созопол – р. Резовска. Характерен е с висока ерозионна и
хидрографска разчлененост на релефа, вследствие на блоково тектонския строеж
формиращ т.нар. „заливен” тип бряг.

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
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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Фигура 5.3.1-1. Подялба на българския сектор на Черно море на зони на оценка
Източник: Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, ИО

•

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”. Това са
черупчести натрупвания с малко количество тинеста или песъчливо-тинеста
спойка от разновидностите, имащи широко площно разпространение в шелфа
северно от нос Калиакра, където е развита почти на цялата му ширина
(Кожухаров и др. 2010). Към периферията на шелфа (локално и в други
участъци) количеството на тинестата съставка се увеличава и така се
осъществява преходът към единици D и К или директно към дълбоководните
утайки. Характерно за този район е транзитно преминаване на теригенния
материал, като по този начин, в условията на бай-пас на кластичния материал, се
засебява зона на плиткоморска, карбонатна, биогенна седиментация.

•

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 най- крупната акумулативна форма на западния черноморски
шелф - Калиакренския акумулативен вал. Той е образуван от постъпването на
голямо количество теригенен материал с дунавски произход. В района
преобладават теригенните, алевритови и алевро-пелитови тини.

•

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
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локални източници на подхранване по пътя на водните маси на юг формира
теригенно-минераложката асоциация на Страндженския акумулативен вал.
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 в Добруджанския басейн,и на кафяви въглища в мина „Черно
море“;
Манганови руди с. Оброчище и устието на река Батова, при с. Игнатиево и Бяла;
Медни руди при Медни рид, Росен баир, Върли бряг и при Малко Търново;
Магнетитни пясъци – между Бургас и Поморие;
Неметални, строитиелни, инертни и скално-облицовъчни материали.

•

Строителни материали - трахити, съгласно договор за концесия решение
651/29.07.2015 находище Брешнела - на фирма Европроект ЕООД, общ. Созопол
гр. Бургас

•

Строителни материали - андезито-базалти, съгласно договор за концесия
решение 413/20.06.2014 находище Голеш - общ. Царево обл. Бургас, на фирма
Роксил ООД, гр. Бургас

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
197/04.04.2014 находище Чаирите, Северен и Южен- общ. Аврен обл. Варна, на
фирма Лонгоз 04 ООД, гр. Варна

•

Строителни материали - трахити, съгласно договор за концесия решение
673/07.11.2011 находище Житосвят, - общ. Средец-Карнобат обл. Бургас, на
фирма Берил ООД, гр. Бургас

•

Строителни материали - варовици, съгласно договор за концесия решение
671/07.08.2012 находище Суворово,- общ. Суворово обл. Варна, на фирма
Пътища и мостовеЕООД, гр. Варна

•

Строителни материали - пясъци и чакъли, съгласно договор за концесия решение
739/11.09.2012 находище Дъскотна участък Северен и Южен- общ. Руен обл.
Бургас, на фирма Билдинг-Зах ЕООД, гр. Айтос

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
208/15.03.2012 находище Кариерата,- общ. камено обл. Бургас, на фирма
Минерал процесинг ООД, гр. Бургас
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•

Строителни материали - андезитови туфи, съгласно договор за концесия
решение 188/09.03.2012 находище Каменна кариера от находище Грудово,- общ.
Средец обл. Бургас, на фирма Кариян ЕООД, гр. Бургас

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
367/30.05.2011 находище Старо Оряхово 2,- общ. Долен Чифлик обл. Варна, на
фирма Ескана АД, гр. Варна

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
659/14.09.2010 находище Горен Близнак 2,- общ. Аврен обл. Варна, на фирма
Ескана АД, гр. Варна

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
682/16.09.2010 находище Горен Близнак 2,- общ. Аврен обл. Варна, на фирма
Ескана АД, гр. Варна

•

Строителни материали - трахити и трахитуви туфи, съгласно договор за
концесия решение 661/14.09.2010 находище Каята,- общ. Камено обл. Бургас, на
фирма Хидроминерал АД, гр. София

•

Строителни материали - кварцови пясъци, съгласно договор за концесия
решение 577/02.07.2009 находище Селски ниви,- общ. Аврен обл. Варна, на
фирма Девня циментАД, гр. Девня

•

Строителни материали - варовици, съгласно договор за концесия решение
307/27.04.2009 находище Цареви ливади - изток,- общ. Суворово обл. Варна, на
фирма ЕТ Морски бряг- Атанаска Василева, гр. Варна

•

Строителни материали - трахити, съгласно договор за концесия решение
730/18.11.2008 находище Порой - общ. Поморие обл. Бургас, на фирма
ТрансАтлантик фрейтърс България ЕООД , гр. Бургас

•

Строителни материали - индустриални минерали-варовици, съгласно договор за
концесия решение 590/10.09.2008 находище Курията - общ. Суворово обл.
Варна, на фирма Девня циментАД, гр. Девня

•

Строителни материали - пясък, съгласно договор за концесия решение
183/28.03.2008 находище Здравец - общ. Аврен обл. Варна, на фирма
Фининвестмънт ЕООД , гр. Варна

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
288/09.09.2008 находище Дебелт - общ. Средец обл. Бургас, на фирма
Строителни материали, гр. Бургас

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
516/30.05.2005 находище Инджейско блато,- общ. Несебър обл. Бургас, на фирма
ТрансАтлантик фрейтърс България ЕООД , гр. Бургас

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
597/29.06.2005 находище Калов баир - общ. Камено обл. Бургас, на фирма
Андезит ООД, гр. Бургас

•

Строителни материали - андезит и андезитуви туфи, съгласно договор за
концесия решение 685/16.10.2001 находище Горно езерово - общ. Камено обл.
Бургас, на фирма Андезит ООД, гр. Бургас
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•

Строителни материали - пясъци и чакъли, съгласно договор за концесия решение
686/16.10.2001 находище Новоселци 3 - общ. Камено обл. Бургас, на фирма
Андезит ООД, гр. Бургас

•

Строителни материали - андезито базалти, съгласно договор за концесия
решение 334/14.05.2001 находище върли Бряг - общ. Бургас обл. Бургас, на
фирма Автомагистрали Черно море АД, гр. Шумен

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
242/10.04.2001 находище Варненско езеро - общ. Варна обл. Варна, на фирма
Ескана АД, гр. Варна

•

Строителни материали - пясъци, съгласно договор за концесия решение
246/10.04.2001 находище Садово - общ. Аврен, обл. Варна, на фирма Ескана АД,
гр. Варна

В земните недра на морската територия са установени и се проучват находища на нефт
и газ:
•

За периода 2006-2011 г. са в сила две разрешения за търсене и проучване на нефт
и газ, предоставени на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за блок „Шабла“ и
на „Мелроуз рисорсиз“ ООД за блок „Галата“. През 2006 г. е отчетен
максимален добив от находище „Галата“, което е практически изчерпано до 2009
г. През 2010-2011 г. добивът се възобновява с разработването на находища
Калиакра“ иКаварна“.

•

През месец септември 2003 е сключен договор за добив на подземни богатства
на суров нефт в находище Тюленово с „Проучване и добив на нефт и газ“АД, гр.
София

•

През месец юли 2004 е сключен договор за добив на подземни богатства на
природен газ в находище Дуранкулак с „Проучване и добив на нефт и газ“АД,
гр. София

•

През месец септември 2003 е сключен договор за добив на подземни богатства
на природен газ в находище Българово с „Проучване и добив на нефт и газ“АД,
гр. София

•

През август 2012 г. е сключен договор за търсене и проучване на нефт и
природен газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух“ с консорциума „Тотал Е&П България“.

•

На 10 октомври 2015 г. правителството прие решение за откриване на конкурсна
процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт ирироден
газ в „Блок 1-22 Терес”.

•

През февруари 2016 г. правителството подписа договора за търсене и проучване
на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Силистар“.
5.3.2 Почви

Общините на територията на страната, граничещи с акваторията на Черно море, са 14
на брой, като най-северната е община Шабла, а най южната - община Царево (показани
на Фиг 2.1-5). Това разположение на черноморските общини обуславя голямо почвено
разнообразие, което се базира на различията в особеностите на релефа,
почвообразуващата скала и спецификата на климатичните характеристики в отделните
райони.
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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.
Незначителни площи от тях се наблюдават и в Южна Българияв районите на Бургас и
Айтос. Това са богати плодородни почви с изключително значение за земеделието.
Образувани са при умерено континентален климат, върху скална основа от льос,
мергели, варовици, наноси и под степна или лесостепна растителност. Характерни са с
тъмен цвят, богат хумусен хоризонт и дълбочина на профила до 1,50 – 2m. Различават
се няколко типа : Карбонатни черноземи, характерни със наличие на карбонати по
целия профил; Типични черноземи, при които карбонатите се явяват в долния край на
хумусно-алувиалния хоризонт; Излужени черноземи, които са образувани при повлажни климатични условия и при които карбонатите са изнесени в дълбочина на
профила; Лесивирани черноземи, при които част от глинестото съдържание се
придвижва с водния отток по дълбочина на профила, като тези почви осигуряват
прехода между черноземите и сивите горски почви.
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
образуванивърху карбонатни материали с участие на рядка широколистна
растителност. Притежават добре развит профил и хумусен хоризонт с дебелина 3035cm със съдържание на хумус 1,25-1,35%.По механичен състав са средно до тежко
песъкливо-глинести, добре влагоазапасени, но с неблагоприятни физико-механични
свойства – трудни за обработка в сухо състояние и податливи на уплътняване при
влажно. 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
канеленовидни лесивирани и плитки почви. Канелените почви са характерни с
червеникаво-кафявия си цвят, сравнително малката дълбочина (60-70cm) на профила и
високото съдържание на глина почти от повърхността. Плодородието на канелените
почви е добро – съдържат от 2 до 5% хумус и по тази причина се използват широко за
земеделски цели. 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 - най-често леко глинести до тежко песъчливо-глинести.
Тежкият механичен състав на смолниците обуславя и техните неблагоприятни физикомеханични свойства. 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. Тези почви са
разпространени в плитките блата, мочурищата, азмаците, в периферните части на
блатата и в понижените заливани с вода терени. Характерни са със силната си
преовлажненост и формиране на хумусен или торфен повърхностен хоризонт, следван
от глеев хоризонт с глинест механичен състав. Този тип почви се наблюдава в следните
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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, като образуването им е свързано с богати на натриево-сулфатни
вещества подземни води. Тези почви са подходящи за земеделски цели само след
провеждане на редица мелиоративни дейности.
5.3.3 Субстрат на морското дъно
На 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.
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”. Това са черупчести натрупвания с
малко количество тинеста или песъчливо-тинеста спойка от разновидностите, имащи
широко площно разпространение в шелфа северно от нос Калиакра, където е развита
почти на цялата му ширина (Кожухаров и др. 2010). Към периферията на шелфа
(локално и в други участъци) количеството на тинестатасъставка се увеличава и така се
осъществява преходът към единици D и К или директно към дълбоководните утайки.
Характерно за този район, както беше отбелязано по-горе, е транзитно преминаване на
теригенния материал, като по този начин, в условията на бай-пас на кластичния
материал, се засебява зона на плиткоморска, карбонатна, биогенна седиментация.
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. Той е образуван от постъпването на голямо количество теригенен
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материал с дунавски произход. В района преобладават теригенните, алевритови и
алевро-пелитови тини.
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.
В централните райони на шелфа, по структурни характеристики, се обособяват две
основни групи утайки – черупчестите утайки на единица О и теригенните тини на
основните литостратиграфски единици (А, В, C, Н и D) – Фигура 5.5.3-1. Теригенните
тини изграждат основната маса на разрезите в българския шелф. Във всички
литостратиграфски единици тук присъстват еднакво глинести или алевропелитови и
песъчливи тини. В северните части се наблюдава влошаване на сортировката, което е
вследствие както на вариации в теригененния пластичен материал, така и от завишено
участие на органогенен, чурепчест детрит, разпределен в прослойки или пръснат сред
основната тинеста маса.
В северния шелфов район широко площно разпространение имат утайките на
литостратиграфска единица „О” (Фигура. 5.5.3-1). Те заемат почти цялата площ на
района от дълбочини 30-40 м до 90-95 м. Това са черупчести натрупвания с малко
количество тинеста или песъчливо-тинеста спойка от разновидностите D и К.
Отчетливо се фиксира двучленен строеж на единицата, проявен както по отношение на
биогенна съставка, така и на свързващата маса. В горната част преобладаващи са
черупките на Modiolula phaseolina с различна степен на промитост, като свързващата
маса е от зеленосива, понякога твърде светла тиня. В долната част са налагат черупките
на Mytilus galloprovincialis, които са включени в по-изразително зелена до
масленозелена тиня. Гранулометричните данни отразяват присъствието на един
хетерогенен матрикс, в който наред с трите основни компонента (глина, теригенен
кластичен материал и детрит) идват и цели черупчести останки. Повечето
зърнометрични криви са бимодални, а останалите са силно разтегнати и полегати, което
отразява изключително лошата сортировка и смесимост на материала.
Тези дънни утайки съответстват на “фазеолинов” тип субстрат, като заеманата от тях
площ е оценена на 2,512 км2.
Освен фазеолиновия тип субстрат, в западната част на района, по протежение на
границата с прибрежната зона, са развити теригенните тини на литостратиграфски
единици А, В и D. Това са зеленикаво-сиви до светло-зелени, мекопластични тини с
вариации, както в съдържанието на биогенната компонента, представена от черупчест
детрит, така и в съдържанието на песъчливо-алевритовия, теригенен компонент. В
района, те се проследяват като непрекъсната ивица от румънската граница на север до
нос Калиакра на юг (Фигура. 5.5.3-1). Ширината на ивицата варира от 2-5 км до 12-15
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км на юг и е разположена при дълбочини на морето от 20 м до 35-45 м. Тези дънни
утайки съответстват на “тинест” тип субстрат, като площа им в района е оценена на 328
км2.
Дъното в централните зони на шелфа, в рамките на централния и южен шелфов район
на оценка, почти изцяло е покрито от теригенните тини на основните
литостратиграфски единици А, В, С, Н и D.
Единица В е представена от тревистозелени, финодисперсни, мекопластични тини.
Утайките на тази единица са твърде еднородни по състав. Характерно е присъствието
на добре диференцирани черупчести нива, а също и на ограничен брой тъмни
алевритови прослойки. Светлозелените тини В имат петнисто развитие в някои добре
защитени участъци на вътрешния шелф - в заливите Бургаски, Несебърски, Балчишки и
др., или пък се появяват като локални петна сред тините на единица D.
Единица D - сивозеленикави, мекопластични тини, с прослойки от черупчест детрит.
Единицата се характеризира със значителна хетерогенност, проявена както по
отношение на цвета на утайката, така и на литоложкия състав. Вариантите в
съдържанието на биогенната компонента, представена от черупчест детрит, са
значителни. Структурната характеристика също се отличава с големи вариации в
съдържанието на песъчливо-алевритовия теригенен компонент.
Отделят се две вариации по отношение на цвета: D1 – типично сивозеленикаво
оцветяване; D2 - същите тини в по-сиви тонове, понякога с петна от по-тъмни участъци
от набогатяване на органично вещество. Най-горната част е съставена от
течнопластични, тъмносиви, силно оводнени тини, означени като разновидност А. По
отношение на разновидността А има противоречиви данни. От една страна, това може
да бъде най-горната част на единица D, но такова суперпозиционно съотношение се
регистрира само в по-плитките зони на шелфа, а в по-дълбоките части на шелфа липсва.
Дебелината на единицата е променлива, като в преобладаващия случай е в границите от
1 до 3 м.
Единица С - сиви и единица Н - зелени “рокфорови“ тини. Това са сиви до сивочерни
(единица С) и сивозеленикави (единица Н), порести, силно газонаситени алевритови
тини, с изключително редки фаунистични находки. Характерно за тези меко- до
среднопластични утайки е слабата им оводненост, изключителна хомогенност и
относителна жилавост. Отличават се с бързото образуване на типични газови джобове
след изваждане на ядката - т. нар. разбухване при дегазация.
Въпреки отличителните си литоложки и структурни характеристики, всички описани
по-горе дънни, теригенни утайки съответстват на “тинест” тип субстрат, като площите
им в съответния район са: 3,418 км2 в централния шелфов район и 2,826 км2 в южния
шелфов район.
Освен доминиращия, “тинест” тип субстрат и в двата района, в прибрежните им зони
петнисто се срещат и разнозърнести пясъци, в които не е възможно детайлно
стратиграфиране. Площите на “пясъчния“ субстрат са незначителни – 9 км2 в
централния шелфов район и 10 км2 в южния шелфов район.
Във външния, периферен шелфов район доминиращо развитие 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. Карбонатността им варира в много широки граници, като при
увеличено количество маркира постепенен преход към лумашелните наслаги на
еденица N. В периферната област на шелфа, северно от нос Калиакра, количеството на
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песъчливо-алевритовия компонент е повишено, като на места се обособяват
самостоятелни слоеве от тинести дребнозърнести пясъци.
Тези седименти съответстват на “тинест” тип субстрат, като площта им в района е
оценена на 2,162 км2.
Освен тините на единица L в периферения шелфов район, петнисто са разпространени
и фазеолиновите тини на единица О (характерни за северния шелфов район), както и
маслинено зелените, мекопластични тини от единица К. Последните обикновено се
разкриват на, или близо до дъното, като течно пластични тини (разновидност К1) с
песъчлив алеврит и черупки и фрагменти от Dreissena. Освен биодетрита и кластичния
материал обаче, утайките съдържат значително количество молюскови черупки
обособени в прослойки или пръснати сред тинестия матрикс с масленозелен цвят.
Самите тини са хетерогенни, с променлива структурна характеристика дори в рамките
на даден разрез. Кривите на зърнометрични разпределения указват за лоша сортировка
с максимум в диапазона на алеврита или псамита. Тези седименти съдържат голямо
количество молюскови черупки в разпръснати или оформящи слоеве и в известна
степен съответстват на “фазеолинов” тип субстрат. Площта, заета от този субстрат, е
оценена на 115 км2.
На Фигура 5.5.3-1. е показана карта на дънните седименти
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Фигура 5.5.3-1. Карта на дънните седименти
Източник: Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда (ПОСМОС)
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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.
Понастоящем единственият нормативен документ в България, който предвижда
опазване и управление на ландшафта, е Европейската конвенция за ландшафта. Липсата
на национално законодателство в областта на ландшафта е затруднява правилната
оценка на въздействието върху ландшафта и съставните му части и съответно неговото
опазването. Единственият документ, разработен през 1998г. е Хартата за устойчиво
развитие на българските ландшафти, където насоките за устойчиво развитие са
формулирани за следните категории ландшафти: естествено съхранени, горски,
селскостопански, водни, селищни или урбанизирани, комуникационни, промишлени и
рекреационни.
При ландшафта има няколко основни проблема, като липсата на конкретно
законодателство, замърсяване на компонентите на ландшафта, промяна на видовете
ландшафт, нарушения на ландшафта и визуално-естетичното му въздействие.
Антропогенните - строителните дейности за развитие на нови обекти, както и за
реконструкция и рехабилитация на съществуващи обекти и полагане на необходимата
инфраструктура води до промяна на ландшафта. При тези дейности става запрашаване
и замърсяване на отделни компоненти на ландшафта с различни видове строителни
отпадъци, тежки метали и сажди от пътищата; с отпадъци и горивно-смазочни
материали от превозни средства и строителна техника и от дейностите, свързани с
транспортното осигуряване.
Промяна на вида на съществуващите ландшафти, както и замърсяването им с отпадъци
има неблагоприятно визуално-естетично въздействие върху тях. Създаването на нови
видове ландшафт в резултат на изграждане на нови инсталации и влиянието на човека
върху териториите също представлява значителен екологичен проблем.
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, 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. Косвените промени в съставните части на
ландшафта са резултат също от изграждането на нови обекти.
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:
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•

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 БалчишкоКалиакренски (23) и част от Поповско-Шуменско-Франгенска подобласт (IV), с
източната част на Девненско-Варненски район (32)
o В Южнодобруджанска подобласт са представени следните ландшафтни
групи в посока от север на юг: По ивицата на черноморското крайбрежие
в тази зонална област преобладаващо се редуватгрупите ландшафти от
клас междупланински равнинно-низинни ландшафти: ландшафти на
плажовите ивици и ландшафти на скалните клифове, Между тях на малки
площи се срещат групите ландшафти на лиманните езера и ландшафти на
лагунните езера (блата). Срещат се и ландшафти от клас равнинни
ландшафти – група ландшафти на гористите плата върху склонови
наслаги със сравнително слаба степен на земеделско усвояване.
o Поповско-Шуменско-Франгенска подобласт – По ивицата на
черноморското крайбрежие в тази зонална област преобладаващо се
редуват ландшафтните групи от клас междупланински равнинно-низинни
ландшафти: ландшафти на плажовите ивици и ландшафти на скалните
клифове.

•

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)
o Приморско-Старопланинска подобласт - По ивицата на черноморското
крайбрежие в тази зонална област преобладаващо се редуват групите
ландшафти от клас междупланински равнинно-низинни ландшафти:
ландшафти на плажовите ивици и ландшафти на скалните клифове,
Срещат се и ландшафти от клас планински ландшафти – група
ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху
мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със сравнително
малка степен на земеделско усвояване

•

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).
o Бургаско-Айтоска подобласт - По ивицата на черноморското крайбрежие
в тази зонална област преобладаващо се редуват групите ландшафти от
клас междупланински равнинно-низинни ландшафти: ландшафти на
плажовите ивици; ландшафти на лагунните езера (блата) и ландшафти на
ливадно-степните междупланински низини с плиоценски песъчливоглинести наслаги и с висока степен на земеделско усвояване.
o Странджанска подобласт - По ивицата на черноморското крайбрежие в
тази зонална област преобладаващо се редуват групи ландшафти от клас
междупланински равнинно-низинни ландшафти: ландшафти на
плажовите ивици; ландшафти на скалните клифове; ландшафти на
лиманните езера. Срещат се и ландшафтини групи от клас планински
ландшафти: ландшафти на нископланинските лонгозни гори върху
алувиални
наслаги;
ландшафти
на
нископланииските
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ксерофитнохрастови гори върху андезити и риолити със сравнително
малка степен на земеделско усвояване; ландшафти на нископланинските
ксерофитнохрастови гори върху мезозойски и палеогенни глинестопесъчливи наслаги със сравнително малка степен на земеделско
усвояване.
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 туристичаски 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.
По протежение на 378-километровото българско черноморско крайбрежие са
регистрирани 212 отделни брегозащитни съоръжения, както и системи от такива.
Приема се, че това са изградените брегазащитни морски съоръжения, с което се очаква
стагниране на тенденцията на увеличаване пространствения обхват (площта) на
районите, засегнати от постоянни изменения в резултат на човешки дейности, водещи
до широкомащабни и постоянни изменения в хидрографските условия, с което се
постига предотвратяване на бъдещо влошаване на местообитанията.
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 следните видове преобладаващитипове дънни
местообитания, показани в Таблица 5.5-1, 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. За всяко преобладаващо местообитание в таблицата са посочени съответстващите
специални типове местообитания от Приложение I на Директивата за местообитанията,
както и националните подтипове - биотопи, които са определени въз основа на
характерната асоциирана фауна или флора.
Таблица 5.5.-1. Списък на преобладаващите дънни местообитания по РДМС в българския сектор на
Черно море
РДМС
преобладаващи
типове
местообитания

Местообитания
от
Анекс I на Директивата
за местообитанията

Национални подтипове (биотопи) в българския
сектор на Черно море

1. Медиолиторални
скали

1170 Рифове

1. Горен медилиторал с Chthamalus stellatus, Melaraphe
neritoides и Ligia italica
2. Долен медиолиторал с Mytilaster lineatus и Mytilus
galloprovincialis.
3. Медиолиторални скали с Corallina, Nemalion,
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РДМС
преобладаващи
типове
местообитания

Местообитания
от
Анекс I на Директивата
за местообитанията

Национални подтипове (биотопи) в българския
сектор на Черно море

Scytosiphon и др. макроводорасли
2.Медиолиторални
седименти

1140 Тинести и пясъчни
морски плитчини, които
не се покриват от морски
води при нисък прилив

4. Едри и средни медиолиторални пясъци, изложени
на вълново вълнение с Donacilla cornea и Ophelia
bicornis
5. Медиолиторални чакъли
6. Медиолиторални дребни пясъци
7. Медиолиторални тини
8. Зона на изхвърлените водорасли

3. Плитки
сублиторални скали
и биогенни рифове

1170 Рифове

9. Инфралиторално скално дъно с многогодишни
кафяви водорасли от р. Cystoseira
10. Инфралиторални скално дъно с едногодишни
зелени и червени водорасли
11. Долен инфралиторал със сциофилна асоциация на
Phyllophora crispa
12. Инфралиторални скали с обрастване от черни
миди Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus
13. Скално дъно с миди каменопробивачи (Pholas
dactylus, Barnea candida, Petricola lithophaga)
14. Животински обраствания върху скално дъно
15. Биогенни рифове изградени от Ostrea edulis
(острак)

4. Плитки
сублиторални едри
седименти

1110 Постоянно покрити
от морска вода пясъчни и
тинести плитчини

16. Инфралиторални чакъли

5. Плитки
сублиторални
пясъци

1110 Постоянно покрити
от морска вода пясъчни и
тинести плитчини

17. Подводни ливади с морски треви
18. Едри и средни плитки пясъци с Donax trunculus
19. Дребни
mediterraneum

и

средни

пясъци

с

Lentidium

20. Чисти пясъци с Arenicolla marina и Callianassa spp.
21. Пясъци с Chamelea gallina
22. Тинести пясъци с Upogebia pusilla
6. Плитки
сублиторални тини

23. Крайбрежни тини с Melinna palmata

7. Шелфови
сублиторални скали
и биогенни рифове

1170 Рифове

8. Шелфови
сублиторални
пясъци

1110 Постоянно покрити
от морска вода пясъчни и
тинести плитчини

24. Сублиторални мидени банки
gallorpovinvialis върху седимент

на

Mytilus

25. Циркалиторални скали с обрастване от черни миди
Mytilus galloprovincialis, хидрозои и гъби
26. Черупчести пясъци и чакъли с Modiolus adriaticus и
Gouldia minima
27. Пясъци и тинести пясъци с Chamelea gallina
28. Тинести пясъци с Upogebia pusilla

9. Шелфови
сублиторални тини

29. Тини на горния циркалиторал с Nephthys, Pitar,
Spisula, Abra и др.
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РДМС
преобладаващи
типове
местообитания

Местообитания
от
Анекс I на Директивата
за местообитанията

Национални подтипове (биотопи) в българския
сектор на Черно море

30. Тини на долния циркалиторал с Terebellides stroemi
31. Перифирни шелфови тини с Oligochaeta
10. Шелфови
сублиторални
смесени седименти
11. Батиални скали
и биогенни рифове

32. Черупчести тини с Modiolula phaseolina

1180
Подводни
структури,образували се
под
действието
на
просмукващи се газове

Научна резерва

12. Батиални
седименти

Анаеробни

13. Абисални
седименти

Анаеробни

От така изброените 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.
•

Медиолиторални скали - Разпространението на местообитанието е видоизменено
по отношение на естествените физикогеографски и климатични условия поради
натиск от запечатване, затрупване и промени в хидрологията в резултат
изграждането на хидротехнически съоръжения като буни, дамби, яхтени
пристани и пристанища и подхранване на плажове.

•

Медиолиторални седименти - Високата степен на техногенна натовареност на
българското крайбрежие в районите на н. Калиакра - н. Галата и н. Емине - н.
Созопол е довела до значително намаление на площта на медиолиторалните
седименти със съответно запечатване и затрупване на значителни площи от
местообитанието. Състоянието на местообитанието се оценява като
видоизменено по отношение на естествените физикогеографски, географски и
климатични условия, като най-същественото изменение в близо или повече от
половината от обхвата на местообитанието се наблюдава в районите н. Калиакра
- н.Галата и н. Емине - н. Созопол.

•

Плитки сублиторални скали и биогенни рифове - Състоянието на
местообитанието по физични и хидрологични условия се оценява като силно
видоизменено по отношение на естествените физикогеографски, географски и
климатични условия, поради изграждането на крайбрежни хидротехнически
съоръжения в района на н. Калиакра - н. Галата и умерено видоизменено в
района на н. Емине - н. Созопол
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•

Плитки сублиторални скали и биогенни рифове - Намалението на площта на
местообитанието на плитките сублиторални скали спрямо референтното
неповлияно състояние в резултат на запечатване и затрупване от техногенни
структури е значително в района на н. Калиакра - н.Галата (> 50 %), умерено в
района на н. Емине - н. Созопол (7 %) и незначително (<1%) в останалите
райони.

•

Плитки сублиторални пясъци - Като цяло, състоянието на местообитанието по
физични и хидрологични условия се оценява като слабо видоизменено по
отношение на естествените физикогеографски, географски и климатични
условия, поради изграждането на крайбрежни хидротехнически съоръжения в
района на н. Емине - н. Созопол и н. Калиакра - н.Галата, а в останалите райони
състоянието се приема за съответстващо на естествените условия.

•

Плитки сублиторални тини - Състоянието на местообитанието по площ и
разпространение е неоценено. Състоянието на типичните видове и съобщества е
определено като видоизменено по отношение на естествените физикогеографски
и климатични условия, със средна степен на достоверност на оценката, поради
пространствено фрагментираните данни.

•

Шелфови сублиторални скали и биогенни рифове - състоянието на
местообитанието е видоизменено по отношение на естествените
физикогеографски и климатични условия със средна степен на достоверност на
оценката поради фрагментираните данни. Наличните данни не позволяват
оценки на изменението на разпространението и площта на местообитанието и
оценка на съвременните тенденции.

•

Шелфови сублиторални пясъци - Състоянието на местообитанието в северния
район на шелфа е неопределено, в централния район на шелфа съответства на
естествените физикогеографски условия, а в южния район на шелфа се
характеризира с пространствена хетерогенност като в определени места (Велека)
състоянието е в съответствие с естествените физикогеографски и климатични
условия, докато в други места (Сарафово, Варвара) състоянието е видоизменено,
като навсякъде се отбелязва тенденция за влошаване на състоянието през
съвременния период.

•

Шелфови сублиторални тини - състоянието на шелфовите сублиторални тини се
оценява на видоизменено спрямо естествените физикогеографски и климатични
условия, като отчетените съвременни тенденции са негативни (влошаване).

•

Шелфови сублиторални смесени седименти - Единичната точкова информация е
крайно недостатъчна за оценка на състоянието на местообитанието в обхвата на
неговото разпространение, поради което съвременното състояние се определя
като неоценено спрямо естествените физикогеографски и климатични условия.

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
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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).
Чужди видове
В Таблица 5.5.5-1. е показана инвентаризация на чужди видове пред българския бряг в
периода 1900-2011, отнесено към определени екологични функционални групи,
включително и фитопланктон.
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 (Prodanov et al. 2001, Moncheva et al., 2001,
Kamburska et al. 2003, Stefanova et al, 2008) и нестабилно състояние в съвременния
период.
Чужди видове
В Таблица 5.5.5-1. е показана инвентаризация на чужди видове пред българския бряг в
периода 1900-2011, отнесено към определени екологични функционални групи,
включително и зоопланктон.
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
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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).
В дълбочина макроводораслите имат разпространение от псевдолиторала на
дълбочини0-1 m, до циркалиторала, където според светлинните условия и
прозрачността на водата, достигат дона дълбочини 20-25 m
Ключови видове средообразуващи макроводорасли, изграждащи националните
подтипове от приоритетните местообитания по РДМС, са представените в тип 1
‚Медиолиторални скали‘видовеот род Corallina,видовете Nemalion helmintoides,
Scytosiphon lomentaria, Ceramium virgatum. За тип 2 ‚плитки сублиторални скали и
биогенни рифове‘средообразуващиса кафявите макроводораслиот 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 подтипместообитание ‚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 – прикрепения морски жълъд Chthamalus stellatus, охлюва
Melarhaphe neritoides и изоподата Ligia italica, установявани до 2-3 m над водата
по скалите. С най-голяма плътност е Ch. stellatus, достигаща хиляди екз./m2. Под
къмъните се среща рядко Myosotella myosotis, а десетокракият мраморен рак
Pachygrapsus marmoratus излиза временно извън водата в сенчести подмоли и
цепнатини на крайбрежните скали (Valkanov & Marinov, 1978; Marinov, 1990);
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•

Скален медиолиторал – наблюдават се Spirorbis pussilla, Chthamalus stellatus,
Amphibalanus improvisus, Idotea balthica, Mytilus galloprovincialis и ларвните
форми на Thalassomyia frauenfeldi. Типичен обитател е охлюва Patella
ulyssiponensis, сега рядък, но в миналото е намиран в голямо количество по
южното ни крайбрежие. Присъствието на този охлюв не е установявано в
периода 2006-2011 г. в нито един от районите на оценка по българското
крайбрежие, което индиректно свидетелства за влошени екологични условия.
През топлите месеци присъстват десетокраките раци Eriphia verrucosa и
Pachygrapsus marmoratus;

•

Скален сублиторал – обхваща ивица с дълбочина от 0.5 до 30 m и обединява над
130 вида със средна плътност около 105105 екз./m2. Преобладават Crustacea (40
вида), Mollusca (36 вида) и Polychaeta (31 вида). Представени са мешести
(Aglaophenia pluma, Orthopyxis integra, Actinia aquina и др.), седентарни полихети
(Sabellaria taurica, Spirobranchus triqueter, Vermiliopsis infundibulum и Spirorbis
pusilla), бриозои (Membranipora и Cryptosula) и асцидии (Botryllus schlosseri).
Богато са застъпени декаподните ракообразни (Palaemon adspersus, P. elegans,
Hippolyte sapphica, Clibanarius erythropus, Eriphia verrucosa и Pachygrapsus
marmoratus). Постоянни обитатели на скалното дъно са Lepidochitona cinerea и
Rapana venosa. Често срещани са охлювите Tricolia pullus, Gibbula divaricata и
Rissoa splendida. Най-масови от мидите са Mytilus galloprovincialis и Mytilaster
lineatus. Варовиковите и мергелните скали са пронизани от ходовете на Petricola
lithophaga, Pholas dactylus и Barnea candida (MARINOV, 1990). Големи
струпвания на Ostrea edulis в миналото е имало около Маслен нос. Понастоящем
живи форми там не са установявани (Todorova & Moncheva, 2013); Обрастването
на Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus върху инфралиторално скално
дъно е един от най-забележимите и широко разпространени биотопи в
българските крайбрежни морски води. В райони с повишен органичен вток и
голяма мътност, както и на по-голяма дълбочина при слаба осветеност,
водораслите са редки, като черните миди стават основните средообразуващи
видове. Мобилната фауна е представена от хитони Lepidochitona cinerea,
Lepidochitona caprearum, Acanthochitona fascicularis, охлювите Gibbula divaricata,
Nana donovani, Tricolia pullus, Setia valvatoides, Rissoa splendida, Bittium
reticulatum, полихетите Platynereis dumerilii, Perinereis cultrifera, изоподи,
амфиподи, десетокраки раци – Eriphia verrucosa, Pilumnus hirtellus, Pachygrapsus
marmoratus, Xantho poressa, Pisidia longicornis, Clibanarius erythropus и скариди
Palaemon adspersus, Palaemon elegans, Hippolyte leptocerus, Athanas nitescens;

•

Пясъчен медиолиторал – много характерен и обилно представен вид е Donacilla
cornea –доминантен макрозообентосен вид в медиолиторала на открити плажове
с едри до средни пясъци. Масов вид с висока плътност е и полихетата Ophelia
bicornis (2000 екз./m2). Като цяло биотопът се характеризира с ниско видово
разнообразие, но високи числености на характерните видове. Сравнителните
резултати за състоянието на типичния вид са показателни за влошено състояние
на популацията на Donacilla cornea като обилие и размерен състав в райони,
подложени на техногенна и антропогенна натовареност;

•

Пясъчен сублиторал – достига на дълбочина от 0 до 17-20 м и е най-богатата на
организми биоценоза. Установени са над 300 вида, като преобладават полихети
(над 60 вида), ракообразни (около 50 вида), мекотели (над 30 вида) и голям брой
други групи, представени от псамофилни и псамобионтни видове.). Ръководни
форми са някои полихети (Scolelepis squamata, Glycera convoluta и Prionospio
cirrifera), ракообразни (Bathyporeia guilliamsoniana, Ampelisca diadema, Diogenes
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pugilator) и често срещани мекотели (Chamelea gallina, Lucinella divaricata и
Bittium reticulatum). Най-висока плътност имат полихетите, а най-висока
биомаса – мекотелите. В разглежданата биоценоза се развиват инвазивните
имигранти Rapana venosa (до 400 г/м2), Anadara kagoshimensis (до 4 282 г/м2) и
Mya arenaria (до 4 596 г/м2);
•

Цистозирни обраствания, развиващи сена скалисто дъно при дълбочина от 0,5 до
20 м. Установени са над 130 вида, от които най-добре са представени Crustacea
(68 вида) и Polychaeta (31 вида). Характерни са Caprella acanthifera, Palaemon
adspersus, Clibanarius erythropus, Macropodia longirostris, Pilumnus hirtellus, Nereis
zonata, Spirorbis pussila и др. По талуса на водораслите се развиват 8 вида
мекотели, от които най-масови са Tricolia pullus, Bittium reticulatum, Rissoa
splendida и Mytilaster lineatus (обраства основата на талуса). Прикрепени към
водораслите са някои книдарии (Sarsia tubulosa, Aglaophenia pluma,
Lucernariopsis campanulata и др.) и бриозои (Electra pilosa), които развиват
голяма биомаса с изключително висока плътност (Kaneva-Abadjieva & Marinov,
1977);

•

Крайбрежна тиня – започва там, където свършва пясъчното дъно. Простира се на
дълбочина от 15-20 до 30-40 м и е по-добре развита в северното крайбрежие.
Сравнително бедна биоценоза, в която са установени към 50 вида. Най-голяма
плътност имат Spisula subtruncata и Chamelea gallina, а най-висока биомаса –
Polititapes aureus и Ch. gallina. В отделни пунктове биомасата се определя от
присъствието на Mytilus galloprovincialis. От ракообразните най-висока е
плътността на Ampelisca diadema и Upogebia pusilla, като последният определя и
биомасата. Биофилтрацията, извършвана от Upogebia, оказва значим ефект
върху съобществото от организми, като намалява числеността на мидите чрез
конкуренция в храненето и чрез пряко хищничество върху техните велигерови
ларви. Характерен за биотопа е редкия и чувствителен ланцетник Branchiostoma
lanceolatum, който изисква добра аерация на седимента. Други характерни
видове за пясъчно-тинестия грунт са Actinothoe clavata, Lagis koreni, U. pusilla и
редица мекотели от родовете Caecum, Calyptraea, Cyclope, Nassarius, Lucinella,
Spisula, Abra и Gouldia;

•

Митилусова тиня – типичен за Черно море пояс, разположен на дълбочина от 40
до 140 m и съставен от Mytilus galloprovincialis (до около 70 м) и Modiolula
phaseolina (от 70 до около 140 м). Видовият състав (над 100 вида) е представен
както от еврибатни така и от типични за тази дълбочина видове. Биоценозата се
приема за една от най-богатите на видове и с най-висока биомаса. Най-добре са
представени полихетите, следвани от ракообразните и мекотелите. Характерни
за тази биоценоза са Aglaophenia pluma, Sertularella polyzonias, Cerebratulus
ventrosulcatus, Aricidea claudiae, Ciona intestinalis и Ascidiella aspersa. От
мекотелите много висока плътност имат Spisula subtruncata, Abra alba и
Polititapes aureus. с най-голяма биомаса са мекотелите (94,3%), като само M.
galloprovincialis дава 63.6%, следван от S. subtruncata.

•

Фазеолинова тиня – доминант е Modiolula phaseolina, който е и с по-висока
биомаса под 60-метровата изобата. На юг M. phaseolina е представен по-слабо,
респ. с по-малка биомаса. По-голямото видово разнообразие на тази биоценоза
(над 60 вида) е до към 100 м дълбочина. Под 150 m се срещат само Sycon
ciliatum, Actinothoe clavata, Pachycerianthus solitarius, Nephtys hobergii и
Leptosynapta inchaerens. От Gastropoda е представен само Trophon muricatus.
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Характерни за тази биоценоза са Suberites carnosus, P. solitarius, L. inchaerens,
Amphiura stepanovi и др. Масови видове са Terebellides stroemii и A. stepanovi;
•

Мейобентос в сублиторалната зона. На пясъчно и тинесто дъно на дълбочина от
5 до 150 м са установени над 100 вида, като доминират Nematoda и Polychaeta, а
Oligochaeta и Ostracoda се срещат по-рядко.

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 международ¬ните 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.
Стопански ценни видове
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
Чужди видове
В Таблица 5.5.5-1. са показани данните от инвентаризация на чужди видове пред
българския бряг в периода 1900-2011, отнесено към определени екологични
функционални групи, включително и макрофити.
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
ПОСМОСкрайбрежната 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. В Черно 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 разпределениена популациите. През пролетния сезон,

1

Източник: Национална програма за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)
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видоветесесрещатвблизката 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
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.
Acipenser guldenstaedti **
Acipenser guldenstaedti colchicus V. Marti **
Acipenser ruthenus ** Acipenser stellatus** Aidablennius sphinx **
Aphia minuta **
Balistes carolinensis *
Belone belone euxini** Callionymus belenus ** Dicentrarchus labrax** Diplodus annularis*
Hippocampus guttulatus microstephanus **
Huso huso **
Knipowitschia longicaudata **
Lipophrys pavo **
Lizaramada*
Lophius piscatorius*
Mesogobius batrachocephalus*
Mullus barbatus ponticus*
Nerophis ophidion*
Pomatomus saltator ** Pomatoschistus caucasicus**
Salmo labrax **
Sarda sarda **
Scomber scombrus ** Scorpena porcus
Serranus cabrilla**
Serranus scriba*
Sphyraena sphyraena * Spicara smaris*
Syngnatus tenuirostris* Syngnatus typhle *
Thunnus thynnus **
Triglalucerna*
Xiphias gladius *
Забележка: * Редки видове; ** Застрашени видове
Стопански ценни видове
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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. През топлите месеци юни-септември
навлиза по-навътре в морето, а през пролетта (март- май) образува значителни
струпвания пред българския бряг за отхранване. Продължителността на живота й е
около 4-5 години. Видът достига полова зрелост на 1 г. Стадата, обитаващи българската
акватория включват 4, рядко 5 възрастови групи. Наличието в Черно море на постоянен
хладен слой под температурния скок (термоклина) под 20-30 метра дълбочина,
позволяваразмножаването на трицонатада продължава почти през цялата година от
края на юли до май следващата година при температура на водата 8-10 градуса.
Последните регионални оценки на запасите и на основните популационни параметри
(Daskalov et al.,2010, 2011, 2012, CARDINALE & DAMALAS, 2015, Panayotova et al.,
2015) и на основните популационни параметри показват, че състоянието на
популацията се е възстановило след спада през 1990-те, поради високата численост на
попълването през 1999-2001г. и съответно биомасата и уловите постепенно са
нараствали, достигайки през 2000–2011г.нива,сравними с тези от периода на висока
численост. По данни от хидроакустични проучвания през октомври-ноември 2014 г.
биомаса на трицоната установена пред българския бряг е около 55,360 хиляди тона
(Panayotova et al., 2015).Според наличната информация запасът на този вид на
регионално ниво, се използва неустойчиво, тъй като през периода 2009-2011 г. се
наблюдава пик в стойностите на коефициента на риболовна смъртност със стойности
между 0,6 – 0,8. Стойността на F през 2011 г е F = 0.811, което съответства на стойност
на коефициента на експлоатация от E = 0.46, което надвишава референтната стойност
от E ≤ 0.4 (FMSY proxy)(Daskalov et.al, 2012).
Уловите на трицона във водите на ЕС в Черно море са обект на национално квотиране,
като договореност съществува между България и Румъния, но не и с другите
черноморски страни (CARDINALE & DAMALAS, 2015). За България и Румъния през
2009 и 2010 г. е установена обща квота от 12750 т. 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. За 2014 г. България е
докладвала 36 кораба за риболов на трицона с номинална мощност 7002 kW и общ
тонаж 1823 т.
Калканът е дънен вид, разпространен повсеместно в крайбрежната и шелфовата зона до
дълбочина 100-110 м. Предвижванията му имат предимно сезонен характер и са
свързани с размножаването и храненето. Основната част от калканското стадо пред
българския бряг зимува на дълбочина 60-100 м, като между 50-90 метровите изобати
образува по-значителни струпвания. Пролетното подхождане на калкана от местата на
зимното му пребиваване към прибрежната зона започва от края на март. В началото
мигрират по-старшите индивиди, а след тях и останалите възрастови групи. От втората
половина на април до средата на юни калканът се разпределя на дълбочина 10-40 м,
където по същото време се извършва и размножаването му. През летните месеци се
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оттегля на дълбочина над 40 м и се държи разсеяно на по-широка акватория. Есенното
подхождане на калкана в крайбрежната зона е свързано с неговото хранене. Освен тези
сезонни миграции с посока към брега и обратно, по-старшите възрастови групи
показват тенденция на придвижване в северна посока. Младите индивиди през всички
сезони се задържат в крайбрежната зона, но с напредване на възрастта се оттеглят на
по-голяма дълбочина (Стоянов, 1963). Черноморският калкан има бавен темп на
нарастване и сравнително късно полово съзряване, което е причина популацията да е
твърде чувствителна към интензивен риболовен натиск.
Регионалните оценки на запасите (Daskalov et al., 2010, 2011, 2012; CARDINALE &
DAMALAS, 2015) класифицират калкана като вид, чиито запаси се експлоатират
неустойчиво, и че въпреки въведените ниски общи допустими улови през 2008 - 2011
г., риболовната смъртност остава висока. Работната група към STECF (Daskalov et.al.,
2012) предлага стойност на Fmsy между = 0.07-0.15. Съгласно най-съвременната оценка
на запаса от калкан на регионално ниво (Daskalov et.al, 2012), стойността на
коефициента на риболовна смъртност е най-високата до момента в исторически план и
възлиза на около 1.00, която е 6 пъти по-висока от стойността на Fmax. STECF
препоръчва преустановяване на улова от калкан в Черно море (Daskalov et.al, 2012).
Съвременните оценки на запасите от калкан пред българския бряг са извършени по
метода на площите и се отнасят за периода 2006 – 2014 (Panayotova et.al, 2006, 2007a,
2007b, 2008a, 2008b, 2009, 2010a, 2010b, 2011, 2012; CARDINALE & DAMALAS,
2015). Относителната биомаса на вида пред българския бряг варира между 450 и
1960 т, като след 2008 г. се наблюдава ясно изразена тенденция на намаляване на
индексите на обилие.
За периода 2006 – 2014 г. България докладва улови съответно: 2006 – 15 т, 2007 – 67 т,
2008 – 55 т, 2009 – 52 т, 2010 – 46 т, 2011 - 38, 2012 - 36, 2013 - 40, 2014 – 39 т
(CARDINALE & DAMALAS, 2015). В България ограниченията върху риболова на
калкан включват поддържане на постоянен капацитет на риболовния флот, на базата на
Регламент на ЕС 31/12/2002 и ограничения върху риболовните уреди – забрана за
ползване на дънни тралове и драги, както и определяне на годишни квоти.
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 (по данни от Първоначална оценка на състоянието на морската ОС,
ИО – БАН, 2013)
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.
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В Таблица 5.5.5-1. е показана инвентаризация на чужди видове пред българския бряг в
периода 1900-2011, отнесено към определени екологични функционални групи.
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Таблица 5.5.5-1. Инвентаризация на чужди видове пред българския бряг в периода 1900-2011 отнесено към определени екологични функционални групи
(Съгласно Първоначална оценка на състоянието на морската ОС, ИО – БАН, 2013)
Екологична
функционал
на група

Вид

Първа Район, в който Произх
регистра е регистриран од на
ция на
вида
вида

Статус

Вектор

Степен на
интродуциране

Литература

/инвазивност

Alexandrium acatenella (Whed. et. Kof.) Balech, 1985
Фито
= Gonyaulax acatenella Whedon and Kofoid. 1936;
планктон
Protogonyaulax acatenella (Whedon and Kofoid)
Taylor, 1979

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

TO

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Robino et al, 2010;

Alexandrium affine (Inoue et Fukuyo) Balech, 1985 =
Alexandrium fukuyoi Balech, 1985; Protogonyaulax
affine Inoue et Fukuyo, 1985

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

ЮИА

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Robino et al, 2010;

Alexandrium minutum Halim, 1960

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

СМ

Чужд

Корабоплаване

рядък

Robino et al, 2010;

Alexandrium monilatum (Howell) (F.J.R. Taylor 1979)
= Gonyaulax monilata J.F. Howell, 1953; Gessnerium
mochimaense Halim, 1967

1991

Крайбреж-ни и
шелфови води

АО

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

Moncheva et al., 2001;

Alexandrium tamarense (Lebour) Balech, 1995 =
Alexandrium excavatum (Braarud) Balech et Tangen,
1985; Gonyaulax exavata (Braarud) Balech, 1971;
Gonyaulax tamarensis Lebour, 1925;

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Ко

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Robino et al., 2010;

Apedinella spinifera (Throndsen) Throndsen, 1971 =
Pseudopedinella spinifera Throndsen, 1969; Apedinella
radians (Lohmann) Campbell 1973

1987

Крайбреж-ни
води

АО,

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Moncheva et al., 2001;

Azadinium spinosum Elbrächter & Tillmann, 2009

2005

Созополски
залив

Чужд

Неизвестен

рядък (вредни
цъфтежи токсичен)

Mavrodieva, 2012

Bacteriastrum hyalinum Lauder, 1864

1907

Шелфови води

Чужд

Неизвестен

рядък/неиз вестен

Aleksandrov et. al., 2007;

СМ, ТО

AO

TDA, 2007
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Chaetoceros aequatorialis Cleve, 1873

2011

Крайбреж-ни и
шелфови води

Чужд

Неизвестен

рядък/неиз вестен

Крайбреж-ни и СА, ИО
шелфови води

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Robino et al., 2010;

установен/
инвазивен

Moncheva et al.,
2001,Prodanov et al.,
2001;TDA, 2007

Mikaelyan et al., 2008;
Slabakova N. (unpublished)

Cochlodinium polykrikoides Margelef, 1961 =
Cochlodinium heterolobatum Silva, 1967

2008

Detonula pumila (Castracane) Gran 1900

1999

Крайбреж-ни
води

Ко

Чужд

Корабоплаване

Distephanus speculum f. octonarius

1979

Шелфови води

AO

Чужд

Неизвестен

рядък/неиз вестен Senichkina, 1983; TDA,2007

(Ehrenberg) S. Locker & E. Martini
Gymnodinium aureolum (Hulburt) Hansen, 2000 =
Gyrodinium aureolum Hulburt, 1957

2008

Крайбреж-ни
води

СА

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Robino et al., 2010;

Gymnodinium fuscum Her., Stein

1980s

Шелфови води

СА

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Vershinin, 2008

Gymnodinium nanum Schiller, 1928

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Moncheva et al., 2009.

Gymnodinium nolleri M.Ellegaard & Ø.Moestrup,
1999

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Robino et al., 2010

Gymnodinium pulchrum Schiller, 1928

1999

Крайбреж-ни
води

Крипт огенен

Moncheva , 1999

Gymnodinium uberrimum (Allmann) Kofoid et Swezy,
1921= Gymnodinium bogoriense Klebs, 1912;

1991

Варненски
залив

Gyrodinium cochlea Lebour, 1925

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Moncheva et al., 2009.

Gyrodinium flagellare Schiller, 1928

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Moncheva et al., 2009,

Gyrodinium impudicum Fraga et Bravo,1995 =
Gymnodinium catenatum Graham in Carrada et
al.,1991; Gyrodinium sp., in Fraga et al. 1995

2008

Крайбреж-ни и AO,СМ Крипт ошелфови води
генен
,ТO

Gyrodinium varians (Wulff, 1916) Schiller, 1933

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Moncheva et al., 2009

Lessardia elongata Saldarriaga & F.J.R.Taylor, 2003

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Eker-Develi ., Velikova,
2009,Moncheva et al., 2010

ЕВ

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

рядък

Moncheva et al., 1995;

Yasakova, 2010
Robino et al., 2010
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Lioloma pacificum (Cupp) Hasle, 1996= Thalassiotrix
mediterraneae var.pacifica Cupp, 1943

2008

Крайбреж-ни и AO, СМ
шелфови води

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

S. Moncheva in CBD report,
2009;

Octactis octonaria (Ehrenb.) Hovasse, 1946 =
Dictyocha octonaria Ehrenb., 1844; (Ehrenb.) Haeckel
speculum var. octonarius (Ehrenb.) Jorgensen 1844

1948

Шелфови води

Чужд

Неизвестен

рядък/неиз вестен

Aleksandrov et. al., 2007;

Oxyphysis oxytoxoides (Kofoid, 1926)

1987

Крайбрежни
води

СА

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен (вредни
цъфтежи)

Pentapharsodinium dalei Idelicato et Loeblich

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

СМ

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Pentapharsodinium tyrrhenicum

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

СМ

Peridiniopsis polonicum (Woloszynska) Bourrelly,
1968 = Glenodinium gymnodinium Pénard, 1891

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Peridinium quinquecorne Abé, 1927

2000

Крайбреж-ни и
шелфови води

Petalodinium porcelio J.and M. Cachon 1968

1995

шелфови води AO, СМ Крипт огенен

Phaeocystis pouchettii (Hariot) (Lagerheim, 1893)

1989

Крайбреж-ни
води

СА,СЕ,
ТО, АО

Чужд

СМ

Крипт огенен

Stoyanova, 1999;

СМ

TDA, 2007

(Balech) Montresor, Zingone et Marino

2007
Vershinin, Velikova, 2008;
Robino
et al., 2010
Vershinin, Velikova, 2008;
Robino
et al., 2010
Moncheva et al., 2009.

Крипт огенен
ИО

Petrova- Karadjova,
Moncheva, 1998; TDA,

Крипт огенен

Moncheva (SESAME
data base);
Stoyanova, 1999; TDA,
Корабоплаване

установен/
инвазивен (вредни
цъфтежи)

2007
Petrova- Karadjova, 1990;
Moncheva et al., 1995;

Scaphodinium mirabile Margalef

1995

шелфови води

Scrippsiella lachrymosa J.Lewis, 1991

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Robino et al., 2010

Scrippsiella operosa (Deflandre) Montresor, 2003 =
Calciodinellum operosum Deflandre, 1947

2008

Крайбреж-ни и
шелфови води

Крипт огенен

Robino et al., 2010

Scrippsiella ramonii M.Montresor, 1995

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

ЕВ

Крипт огенен

Robino et al., 2010

Scrippsiella spinifera G.Honsell & M.Cabrini, 1991

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

ЕВ

Крипт огенен

Robino et al., 2010
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Макрофити

Scrippsiella trifida J.Lewis, 1991

2008*

Крайбреж-ни и
шелфови води

ЕВ

Крипт огенен

Scrippsiella trochoidea (Stein) Balech ex Loeblich III,
1965 = Peridinium trochoideum (Stein) Lemmermann;
Glenodinium acuminatum Jorgensen, 1899; Peridinium
faeroense Paulsen, 1905; Scrippsiella faeroense
Dickensheets & Cox, 1971

1989

Крайбреж-ни
води

AO

Чужд

Spatulodinium pseudonoctiluca (Pouchet) Cachon et
Cachon 1967 = Gymnodinium pseudonoctiluca
Pouchet, 1885; Gymnodinium lebourii Pavillard;
Gymnodinium fulgens Kofoid et Swezy, 1921

1995

Крайбреж-ни
води

Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kutzing, 1845

1938

Крайбреж-ни Пантро
води, близо до пическ а
Балчик
зона

Корабоплаване

установен

Cınar et al., 2005;
Vershinin & Velikova, 2008;
TDA,
2007

Desmarestia viridis (Müll). (Lamouroux, 1813) =
Fucus viridis Müller, 1782

Зоо
планктон

Robino et al., 2010

СА,AO Крипт огенен
,СМ

Крайбреж-ни
води

СА,AO

Крайбреж-ни
води, близо до
Балчик

AO

рядък/неиз вестен

Stoyanova, 1999;

Celan, 1938

Чужд

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Aleksandrov et. al., 2007;
TDA, 2007;
Milchakova, 2007
Celan, 1936;

Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville, 1824 (syn.
Polysiphonia violacea (Roth) Sprengel, 1827)

1936

Vaucheria dichotoma f. marina

2012

до Маслен. нос
и Резово

Ко

Чужд

Неизвестен

неизвестен

TDA,
2007 2012
Денчева,
Хинева,
(Отчет , мониторинг, 2012)

Acartia tonsa (Dana, 1849)=

2000

Варненски
залив

AO,ТO,
ИO

Чужд

Корабоплаване

установен/ не
инвазивен

Kamburska, 2004;

1997

Крайбреж-ни
води до
н.Калиакра

AO,СМ

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

Konsulov, Kamburska, 1998;

2010

Крайбрежни
води, на 1 миля
от н.Калиакра и
н. Галата

Чужд

Корабоплаване

неизвестен

Ozturk, Mihneva, Shiganova
2011

Acanthacartia tonsa Dana, 1849
Beroe ovata Bruguière, 1789; = Medusa infundibulum
Turton, 1806; Idya mertensii Mertens, 1833; Idyiopsis
affinis Agassiz, L., 1866; Beroe punctata McCady,
1859; B. clarkii Mayer, 1900; B. shakespeari Behnam,
1907 (inaccurate identify as Beroe cucumis)
Bolinopsis vitrea

Çinar , 2005;
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Зообентос

Euryte longicauda Philippi, 1843

2000

Крайбрежни
води до
н.Калиакра

СМ

Чужд

Корабоплаване

рядък/неиз вестен

Kamburska, 2004

Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865) (inaccurate identify
as Bolinopsis infundibulum, Leucothea multicornis,
Mnemiopsis mccradyi)

1986

на 20 мили
източно от
н.Емине

СА, АО

Чужд

Корабоплаване

установен/ силно
инвазивен

Konsulov, 1989;

Monstrilla grandis Giesbrecht, 1891

1912

Варненски
залив

СМ

Чужд

Неизвестен

рядък/неиз вестен

Chichkoff G.,1912;

Oithona davisae (Ferrari F.D. and Orsi, 1984) - before
identify in the Black Sea as Oithona brevicornis
Giesbrecht, 1891

2009

Варненски
залив

AO,ТO,
ИO

Чужд

Корабоплаване

установен/
неизвестен

Temnykh & Nishida, 2012;

Oncaea minuta Giesbrecht, 1892

2000

Варненски
залив

ТО,ИО

Чужд

Неизвестен

рядък/неиз вестен

Kamburska 2004;

Alpheus dentipes Guerin-Meneville, 1832

1966

Шелфови води СМ, АО

Чужд

установен/ не
инвазивен

Bulgurkov, 1973; TDA,

Anadara inaequivalvis (Bruguière, 1789) = Arca
inaequivalvis (Bruguière, 1789); Scapharca
inaequivalvis (Bruguière): Ghisotti & Rinaldi, 1976;
Cunearca cornea (Reeve, 1844)

1982

Варненски и
ТО,Ю
Бургаски залив ИА,ИO

Чужд

Естествено
разпростра
нение
Корабоплаване

Balanus improvisus (Darwin, 1854)

1844

Шелфови води СА,AO,
СМ

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

TDA, 2007

Blackfordia virginica (Mayer, 1910); = Eugenia
cimmeria Iliyn, 1930; Campanulina pontica Valkanov,
1936

1925

Устието на
реките близо до
Бургас

СА

Чужд

Корабоплаване

установен/ не
инвазивен

Valkanov A., 1936

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896)

1967

Шелфови води

СА

Чужд

Корабоплаване

установен

TDA, 2007

Corambe obscura (Verrill, 1870) =

1986

СА

Чужд

Корабоплаване

установен/ не
инвазивен

TDA, 2007

Doridella obscura (Verrill, 1870)
Diadumene lineate Verrill, 1871

Варненски
залив

1960s

Крайбрежна
зона

Dipolydora quadrilobata Jacobi, 1883

1990s

Шелфови води

установен/
инвазивен

Mihneva, Stefanova, 2011;

2007
TDA, 2007

Kovtun et al., 2012
AO,
СМ, ТO

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

Todorova & Panayotova,
2006; TDA,
2007
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Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923) = Mercierella
enigmatica Fauvel, 1923

1935

Мандренско
езеро, устието
на р.Ропотамо

ЮИА

Чужд

Hesionides arenaria Friedrich, 1937

1954

Пясъчни
плажове

AO, СМ

Крипт
огенен

Mya arenaria (Linné, 1758)

1973

Бургаски
залив,устието
на р. Маринка

СА

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

TDA, 2007

Neptunea arthritica (Bernardi, 1857) (was identified
firstly as Purpura pacifica)

2000

Шелфови води ТO,ИO

Чужд

Неизвестен

рядък/неиз вестен

TDA, 2007

Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902

2009

Варненско
езеро

ТO,
ЮИА

Чужд

Корабоплаване

неизвестен

Raykov, Lepage, PérezDomínguez, 2010

Perigonimus megas (Kinne, 1956) = Bougainvillia
muscus (Van Beneden, 1844); Bougainvillia megas
Kinne, 1956; Bougainvillia ramosa Less.
(Hummelinck, 1936)

1933

Варненско
езеро

AO

Крипт
огенен

Polydora cornuta Bosc, 1802 (was identified firstly as
Polydora limicola)

1962

Шелфови води

Ко

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

TDA, 2007;

Rapana venosa (Valenciennes, 1846) = Rapana
thomasiana thomasiana Crosse, 1861; R. bezoar L.

1956

Варненски
залив

ЮИА

Чужд

Корабоплаване

установен/
инвазивен

Кънева- Абаджиева, 1958;
TDA,

Rhitropanopeus harrisi ridentate

1934

СА, СЕ

Чужд

(Maitland, 1874)
Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890)

Корабоплаване

установен/ не
инвазивен

1957

Крайбрежни
води

СА,

Крипт огенен

Маринов 1957; TDA,

Крайбрежни
води

СМ,
ТO
СA, СE

Крипто
генен

Кънева- Абаджиева,
Маринов, 1966;

Streptosyllis varians Webster & Benedict, 1887

1966

СЕ,

Корабоплаване

установен/
инвазивен

Маринов, 1957

Вълканов, 1954

Паспалев, 1933

2007
TDA, 2007

2007

Маринов 1966; TDA,
Риби

Liza haematocheila Temmnick & Schlegel, 1845

1980

Шелфови води

СЕ

Чужд

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)

1949

Шелфови води

AO

Чужд

Аквакулту- ри

установен/ не
инвазивен

2007
Минев 1980; Dobrovolov et
al., 2003
Yankova et al., 2011
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Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758)

1999

Lepomis gibbosus

1930-те

Крайбрежни
води

AO

Чужд

Неизвестен

СА

Чужд

Внесен за
аквариумно
отглеждане

Неизвес- тен

TDA, 2007
Busnita, 1929;
Alexandrov et al. 2007;
TDA 2007
Marinov,
B. 1979

Pseudorasbora parva Temmnick & Schlegel, 1846

1979

TO

Чужд

Аквакулту- ри рядък/не инвазивен

Chelon labrosus

1999

AO

Чужд

рядък/не инвазивен

Pomatoshistus marmoratus (Risso, 1810)

2010

Vassilev et al., 2010;

Pomatoschistus bathi Miller, 1982

2010

Apostolou et al., 2011
Vassilev et al., 2010

Минев 1980

Източник: Първоначална оценка на състоянието на морската ОС
Забележки:
Произход на видовете: СА-Северна Америка, СЕ- Северна Европа, АО-Атлантически океан, СМ-Средиземно море, ТО- Тихи океан, ИО-Индийски океан, ЕВЕвропейски води, Ko-космополит,ЮИА- Югоизточна Азия, Ав - Австралия, Аф- Африкански води, КМ- Каспийско море,
* - видове, които са открити само като цисти.
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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 стату 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.
Муткурът обикновено обитава плитките крайбрежни и шелфови води до 2-3 мили от
брега, като понякога в зависимост от разпределението на хранителния ресурс
(пелагични и дънни видове риби) се среща и в открито море (Birkun & Frantzis, 2008;
Големански, 2011). Общият размер на популацията в Черно море е неизвестен, но се
предполага, че възлиза на няколко хиляди екземпляра (под 10 000 екз.) с тенденция за
намаляване (Birkun & Frantzis, 2008; Големански, 2011). Обикновеният делфин се среща
предимно в откритоморската зона, но посещава и крайбрежните води (Birkun, 2008;
ПОСМОС, 2013), следвайки сезонните струпвания и миграции на пелагичните видове
риби, с които основно се храни. Не съществува оценка за числеността на този вид в
Черно море, но се предполага, че наброява най-малко няколко десетки хиляди и е
възможно да достига до 100 000 екземпляра (Birkun, 2008). Афалата обикновено се
придържа към шелфовата и крайбрежна зона (6 - 200 м дълбочина) и по – рядко в
открито море (Вълканов et al.,1978; Beaubrun 1995; Birkun, 2006; Големански, 2011).
Предполага се, че популацията на този вид в Черно море се равнява на няколко хиляди
индивида (Birkun, 2006; 2012).
За българската акватория на Черно море липсват специализирани изследвания върху
числеността на китоподобните, както за предходни периоди, така и за настоящия
(ПОСМОС, 2013, НОЙ, 2014). Оттук тенденциите в популационната им динамика също
са неизвестни, въпреки че на регионално ниво се наблюдава понижение на числеността
им. Счита се, че популациите им все още не са напълно възстановени след
прекратяването на промишления им улов в Черно море през 1983 г. (Birkun, 2008). По
критериите на IUCN (Reeves & Notarbartolo di Sciara, 2006) тенденцията в структурата и
числеността на популациите на черноморските китоподобни е отрицателна (Бисерков
et.al., 2012).
Поради липсата на данни оценка на текущото състояние на популациите на трите вида
китоподобни не може да бъде направена чрез индикатори, базирани на численост,
разпространение, размерно-възрастова структура, съотношение между половете и др.
(ПОСМОС, 2013, НОЙ, 2014). Известно е, че през зимата тяхната численост пред
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българския бряг се снижава (Станев, 1996; НОЙ, 2014). Причина за това са
хранителните миграции, които предприематD. delphis и Ph. phocoena към южната
(крайбрежните води на Турция и Грузия), а T. truncatus към източната част на Черно
море (НОЙ, 2014). Общата численост на китоподобните, регистрирани за периода 20062011 пред българския бряг (шелфова зона, приблизително до 30 мили от брега), възлиза
на 933 екземпляра, като T. truncatus е с най-висока численост (486 инд.), следван от D.
delphis (288 инд.) и Ph. phocoena (159 инд.) (ПОСМОС, 2013). Броят на китоподобните,
наблюдавани при проучването на ИК „Академик’’ през април 2013 г., са 242 индивида в
точки за наблюдение и 62 по време на трансекти. С най-висока численост е регистриран
D. delphis – 127 индивида в точки за наблюдение и 20 индивида при трансекти, следван
от T. truncatus – съответно 63 и 11 индивида, и Ph. phocoena - 20 и 21 индивида (НОЙ,
2014).
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). Освен посочения факт, че са зависими от морската
среда по отношение на храненето, двата вида морски птици Средиземноморски
буревестник (Puffinus yelkouan) (за България и Румъния) и среден качулат корморан
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) (само за България) са избрани като индикаторни
видове, за наблюдение в първи цикъл на РДМС предвид и това, че са видове,
обитаващи морски регион Черно море, наблюдават се и в крайбрежната част, и на двете
държави и са включени в Приложение 2 от Протокола за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море към Черноморската конвенция. Това не
изключва възможността за включване на нови допълнителни видове, обект на
мониторинг и оценка във втори цикъл на РДМС.
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.
По-долу 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)
Видовете от семейството не гнездят в България. В страната се срещат четири вида:
черногуш гмуркач (Gavia arctica), червеногуш гмуркач (Gavia stellata), полярен гмуркач
(Gavia immer) и жълтоклюн гмуркач (Gavia adamsii). И трите вида се срещат в страната
основно по време на миграция и зимуване (от средата на октомври до края на април),
рядко остават да летуват. Черногушият гмуркач е най-многочисленият и редовно
срещащ се по Черноморието. Останалите три вида са по-редки и се срещат единични
екземпляри в Черноморските заливи и големи вътрешни водоеми.
Черногуш гмуркач (Gavia arctica) - Най-многочисленият от гмуркачите в България.
Видът се среща най-често през зимата. По-значителни струпвания са наблюдавани по
черноморските заливи, особено от нос Галата и южно от нос Емине (Поморие, Шабла,
Несебър, Алепу, Бургас, Созопол, Тюленово и др.). Между 2008 и 2012 г. по време на
Среднозимните преброявания числеността варира между 65 (минимум) и 300
(максимум) индивиди (Birds (Article 12) Report of Bulgaria (2013).
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Семейство Гмурецови (Podicipedidae)
В България се срещат 5 вида от това семейство, като те могат да бъдат гнездещи,
мигриращи и зимуващи. По Българското черноморие се срещат и петте вида:
червеноврат гмурец (Podiceps grisegena), черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), голям
гмурец (Podiceps cristata), ушат гмурец (Podiceps auritus) и малък гмурец (Tachybaptus
ruficollis). Ушатият гмурец е включен в Прил. 1 на Директивата за птиците.
Информация за другите четири вида може да бъде намерена в Червена книга на
Република България, 2015 (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/).
Ушат гмурец (Podiceps auritus) - Рядък мигриращ и зимуващ вид. В България пристига
в началото на октомври и отлита към края на февруари. У нас идват птици от Западен
Сибир. Среща се предимно по Черноморското крайбрежие. Между 2008 и 2012 г. по
време на Среднозимните преброявания числеността варира между 0 (минимум) и 2
(максимум) индивиди.
Семейство Буревестникови (Procellariidae)
В България са установени три вида, които се срещат по Българското Черноморско
крайбрежие: жълтоклюн буревестник (Calonectris diomedea), левантински буревестник
(Puffinus yelkouan) и балеарски буревестник (Puffinus mauretanicus). Последният вид се
явява вагрант за страната, а жълтоклюния буревестник е случаен мигрант за страната.
Левантински буревестник/Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan) – рядък
гнездящ и многоброен скитащ вид. Рибояден и нощно активен вид. По-голямата част от
времето прекарва в открито море в търсене на храна. Според наличните над 120
наблюдения извън периода на гнездене се среща по Черноморието в ята от няколко
десетки до над 37 000 птици. След 1985 г. липсват данни за размножаване, но възможно
и твърде вероятно гнездене е установено в 12 находища. През пролетта и есента се
среща на ята от няколко до 10 200 птици по цялото крайбрежие. През зимата ята са
наблюдавани в Атанасовско езеро и до Ахтопол (Янков и Георгиев, 2015 в Червена
книга на Р България). Твърде вероятно е да се размножава по скалисти участъци от
Черноморското крайбрежие както в северната, така и в южната му част (особено между
нос Емине и Маслен нос), включително по островите. Навлиза в Черно море през
Босфора от местата за размножаване - основните размножителните колонии са
съсредоточени в централната и източната част на басейна на Средиземно море, от
Корсика и Сардиния през центъра на Средиземно море, Адриатическо и Егейско море.
Видът е включен в приложение I от Директивата за опазване на дивите птици
2009/147/EO и Приложение II от Бернската конвенция като вид с консервационно
приоритетен статут и определен като уязвим („VU") съгласно Червения списък на
Международния съюз за защита на природата (IUCN) за 2014 г. Този мигриращ вид
морска птица се определя като общ показател както за ЕС, така и за Черноморски
държави-членки България и Румъния за целите на РДМС, защото той се наблюдава по
българското и румънското крайбрежие извън неговия размножителен период. Той е
типичен морски вид птица, чийто живот зависи изцяло от морето и заедно с други
видове морски птици, могат да се считат за подходящ показател за оценка на
екологичното състояние на морската среда. Средиземноморският буревестник се следи
всяка година от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Румънското
орнитологично дружество (SOR) като партньори на BirdLife International по време на
Средно-зимните преброявания на зимуващите птици.
Семейство Вълнолюбкови (Hydrobatidae)
В България се среща един вид, които може да бъде наблюдаван основно по
Черноморското крайбрежие.
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Вълнолюбка (Hydrobates pelagicus) - Вагрант за българското Черноморското
крайбрежие. Наблюдавана само веднъж по Черноморското крайбрежие, до Обзор (1970
г.).
Семейство Корморанови (Phalacrocoracidae)
В България и по Черноморското ни крайбрежие са установени 3 вида, два от които имат
висок консервационен статут: средиземноморски качулат (среден) корморан
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) и малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). И двата
вида фигурират в Червената книга на Република България, 2015 (http://eecodb.bas.bg/rdb/bg/).
Качулат корморан (Phalacrocorax aristotelis desmaresti) - В момента гнездовата
численост на вида в страната е оценена на 180-250 двойки Birds (Article 12) Report of
Bulgaria (2013). Постоянен вид, които се размножава у нас единствено по
Черноморското крайбрежие. Гнезди поединично или на малки групи в крайбрежни
пещери и скални ниши. Гнездовият успех е 0,34–0,4 малки/двойка, като през
последните години е по-висок и осигурява бавното нарастване на популацията. Храни
се основно с дребна риба (главно попчета) и ракообразни. Гнезди основно по
скалистото крайбрежие от н. Шабла до н. Калиакра, а от 2013 г. – и по Южното
Черноморие до Созопол, на о. Св. Иван – там са регистрирани 40 гнездещи двойки през
2016 г. През последните години по различни източници гнездовата численост се
оценява от 130–170 до 180–250 двойки (Червена книга на Р България, 2015). Налице е
бавно увеличение на числеността и популацията изглежда стабилна. Зимува по цялото
българско крайбрежие.
Семейство Чайкови (Laridae)
В България се срещат представители от 8 рода с 24 вида, които обитават и Българското
черноморие. От тях 12 вида са включени в Прил. 1 на Директивата за птиците, а 8 - в
Червената книга на Република България. Някои видове (жълтоногата чайка, гривестата
рибарка) образуват големи и шумни гнездови колонии по черноморски острови и
свръхсолени водоеми, а други гнездят поединично или на малки групи (речна и
белочела рибарка). Всички видове от това семейство се срещат по Черноморското
крайбрежие по време на пролетната и есенната миграция като някои от тях образуват
големи ята, а други преминават поединично. Най-важните места за концентриране на
мигриращите и зимуващи видове са Бургаските езера, Варненското, Дуранкулашкото и
Шабленско езеро. Тук са разгледани само някои от най-характерните за Черноморието
видове. За останалите видове може да бъде намерена подробна информация в Червена
книга на България, 2015 (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/).
Жълтонога/Жълтокрака чайка (Larus michahellis) – постоянен, преминаващ и зимуващ
вид. Най-многобройния вид чайка по нашето крайбрежие. През размножителния
период обитава Черноморското крайбрежие, където гнезди както в населени места, така
и по скалисти брегове и острови. Едно от най-големите находища на вида е на остров
Св. Иван при Созопол и там гнездовата численост е 850-1000 двойки (http://gullsbg.org).
Според Нанкинов (1989) гнездовата популация в страната е около 4000 двойки, но найвероятно броят е значително по-голям.
Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) - Мигриращ и зимуващ вид. Гнезди
епизодично в Бургаските езера. Обитава солени, бракични и алкални езера, лагуни,
морски плитчини и открито море, пясъчни коси, острови и дюни, канали, засолени
терени. Между 2001 и 2012 г. гнездовата популация е 0-40 гн. двойки; по време на
миграции числеността варира между 20 (минимум) и 720 (максимум) индивида, а по
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време на зимуване - между 1 (минимум) и 5 (максимум) индивида (Birds (Article 12)
Report of Bulgaria (2013).
Малка чайка (Larus minutus) – В България се среща само по време на миграции и
зимуване, предимно по Черноморското крайбрежие. Между 2000 и 2012 г. по време на
миграции числеността е 100-1000 индивида, а по време на зимуване – 0-40 индивида
(Birds (Article 12) Report of Bulgaria (2013).
Речна чайка (смехулка) (Larus ridibundus) - Постоянен, мигриращ и зимуващ вид.
Многоброен вид по Черноморското крайбрежие по време на скитане, миграция и
зимуване. Между 2005 и 2012 г. гнездовата популация е 180-300 гн. двойки; по време
на миграции числеността варира между 370 (минимум) и 4000 (максимум) индивида, а
по време на зимуване - между 700 (минимум) и 560 (максимум) индивида (Birds (Article
12) Report of Bulgaria (2013).
Дългоклюна чайка (Larus genei) – В страната се среща по време на миграции и рядко
при зимуване, най-вече по Черноморското крайбрежие. Обитава разнообразни влажни
зони като предпочита свръхсолените водоеми.
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) - Гнездещо-прелетен и мигриращ вид.
Атанасовското езеро е единственото постоянно гнездово находище в страната като там
се размножават между 15 и 65 двойки. По време на прелетсе среща в различни влажни
зони.
Каспийска рибарка (Hydroprogne caspia) – мигриращ вид. Среща се поедивично или в
малки ята както в разнообразни влажни зони по Черноморското и Дунавско
крайбрежие, така и във вътрешността на страната.
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis) - Прелетно-гнездещ и мигриращ вид. Между
2005 и 2012 г. гнездовата популация е 270-810 гн. двойки; по време на миграции
числеността варира между 500 (минимум) и 1300 (максимум) индивида, (Birds (Article
12) Report of Bulgaria (2013). Гнезди само по Черноморското крайбрежие
(Атанасовското и Поморийското езеро). По време на миграции се среща както навътре
в страната, така и в изключителната ни икономическа зона на Черно море.
Семейство Патицови (Anatidae)
Семейството включва 14 рода с голямо разнообразие от видове. По-голямата част от
видовете, установени до момента в България могат да бъдат наблюдавани и по
българското Черноморие. От тях 12 са с по-висока консервационна значимост –
включени са в Прил. 1 на Директивата за птиците, а 9 от тях са част от Червена книга на
Република България. По-долу са представени кратки очерци за три от видовете (поен
лебед, червеногуша гъска и белоока потапница) и за тези, за които няма информация в
Червената книга (например малък нирец). За останалите видове може да бъде намерена
подробна информация в Червена книга на България, 2015 (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/).
Поен лебед (Cygnus cygnus) - Преминаващ и зимуващ вид за страната. Между 2008 и
2012 г. по време на Среднозимните преброявания числеността варира между 60
(минимум) и 650 (максимум) индивиди (Birds (Article 12) Report of Bulgaria (2013).
Преминава и зимува основно около големите водоеми по Черноморското крайбрежие:
Южното – (средно 68) и Северното – (средно 138). Най-големи концентрации са
установени около Мандренското езеро – над 1000 птици. Общата зимуваща популация
се оценява на около 500 индивида.
Червеногуша гъска(Branta ruficollis) - Преминаващ и зимуващ около езерата Шабла и
Дуранкулак. Между 2008 и 2012 г. по време на Среднозимните преброявания
числеността на зимуващите индивиди варира между 700 (минимум) и 54000
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(максимум). Преминаващата численост на вида е оценена на 500-2000 индивида (Birds
(Article 12) Report of Bulgaria (2013).
Белоока потапница (Aythya nyroca) - Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти
зимуващ вид. За периода 2000-2012 г. гнездовата популация варира между 120
(минимум) и 400 двойки (максимум). Зимуващата численост на вида за периода 19962012 варира от 0-200 индивида, а преминаващата: 320-3500 индивида (Birds (Article 12)
Report of Bulgaria (2013).
Малък нирец (Mergus albellus) - Мигриращ и зимуващ вид. Между 2000 и 2012 г. по
време на Среднозимните преброявания числеността варира между 5 (минимум) и 280
(максимум) индивиди (Birds (Article 12) Report of Bulgaria (2013). Среща се в цялата
страна, но главно в по-големите езера и блата край р. Дунав и Черно море (езерата
Дуранкулак, Шабла, Варненско и Мандра, по-рядко в морските заливи и водоемите на
Южна България).
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. Някои от тях бяха разгледани по-горе, а за другите
може да бъде намерена информация в Червена книга на Р България (2015, http://eecodb.bas.bg/rdb/bg/) и в трите тома за птици във Фауна на България.
Най-значими места
крайбрежие са:

за

зимни

концентрации

по

Северното

черноморско

1.
Дуранкулашкото и Шабленско езеро - места за концентрации на големи и малки
белочели гъски, сиви гъски, червеногуши гъски (Michev&Profirov, 2003). Тези две езера
имат съществено значение за опазване на два световно застрашени видове птицичервеногушата гъска и малката белочела гъска.
2.

Варненското езеро – място за концентрации на гъски, патици, потапници, нирци.

Най-значими места за зимни концентрации по Южното черноморско крайбрежие
са:
1.
Бургаските езера - места за концентрации на големи и малки белочели гъски,
сиви гъски, червеногуши гъски, бели ангъчи (Michev&Profirov, 2003; Dimitrov et al.,
2005). От тях езерото Вая има съществено значение за опазване на зимуващата
популация на тръноопашатата потапница.
2.
Залива „Узунгерен“ – място за концентрации на патици, потапници, гмурци и
др., вкл. някои редки видове като тръноопашатата потапница, ледената потапница,
белооката потапница и др.
3.
Рибарниците при с. Черни връх - място за концентрации на белооки потапници и
други водолюбиви птици.
През 2009 и 2011 г. са проведени орнитологични изследвания (Michev B., Peev S. and
Michev T, 2014)в крайбрежната Черноморска зона, в териториалните води на страната и
в изключителната икономическата зона на България в Черно море. Авторите
установяват, че най-многобройния вид е средиземноморския буревестник (Puffinus
yelkouan) – 2006 индивида, следвани от Жълтокраката/Каспийската чайка (Larus
michahellis / cachinnans) – 729 индивида и гривестата рибарка (Sterna sandvicensis) – 130
индивида. Седемнадесет вида птици са наблюдавани на разстояние повече от 100 мили
навътре в морето: ням лебед, средиземноморски буревестник, сива чапла, малка бяла
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чапла, блестящ ибис, малка черногърба чайка, жълтокрака чайка, каспийска чайка,
селска лястовица и др
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)
o ПП Златни пясъци
o ПП Странджа
•

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

•

Резервати
o Узунбоджак
o Тисовица
o Камчия
o Калиакра
o Ропотамо
o Силкосия

Освен горепосочените, в разглеждания район попадат 19 природни забележителности
(ПЗ) и 50 защитени местности (ЗМ), сред които една морска защитена територия - ЗМ
Кокетрайс. На Фигура 5.5.8-1 са показани защитените територии.
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Фигура 5.5.8-1 Защитени територии

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,
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•

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.
В Таблица 5.5.8-1 са показани крайбрежните и морските защитени територии (в
географски порядък от север на юг), които са в обхвата на Черноморски район за
басейново управление на водите. 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, са оцветени в синьо:
•

Таблица 5.5.8-1 Крайбрежните и морските защитени територии (в географски порядък от север на
юг), които са в обхвата на ЧРБУ
Категория ЗТ Име на ЗТ
Хидравлична връзка с морски Обект по РАМСАР
води или морска акватория
попадаща в границите
ЗМ

Дуранкулашко езеро

да

да

ЗМ

Шабленско езеро

да

да

ЗМ

Яйлата

не

Резерват

Калиакра

да

ЗМ

Блатно кокиче

да

ПР

Балтата

да

ЗМ

Казашко

да

ЗМ

Ракитник

не

ЗМ

Лиман

да

ЗМ

Лонгоза

да

Резерват

Камчия

да

ПЗ

Белите скали

да

ЗМ

Смриките

не

ЗМ

Иракли

не

ПЗ

Нос Емине

не
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ПЗ

Пясъчни дюни м. Бабата,
Слънчев бряг

не

ПЗ

Пясъчни дюни – 5 бр.,
Несебър

не

ЗМ

Поморийско езеро

да

ЗМ

Бургаски солници

да

ПР

Атанасовско езеро

да

да

ЗМ

Пода

да

да

ЗМ

Узунгерен

да

ЗМ

Ченгене скеле

да

ПЗ

Нос Червенка

да

ЗМ

Острови Св. Иван и Петър

да

ПЗ

Пясъчни дюни между к-г
Златна рибка и к-г Градина

не

ЗМ

Блатото

да

ЗМ

Колокита /Коренята/

да

ПР

Пясъчната лилия

не

ПЗ

Пясъчни дюни в м. Каваците

не

ПЗ

Нос Агалина

да

ПЗ

Пясъчни дюни м. Алепу

не

ПЗ

Блатото Алепу

да

Резерват

Ропотамо

да

да

ПЗ

Скалните
образувания
Фиордите и тюленовата
пещера Маслен нос

да

да

ЗМ

Стамополу

да

ПЗ

Пясъчни дюни м. Перла

не

ПЗ

Пясъчни
център

не

ПП

Странджа

не

ЗМ

Устие на р. Велека

да

ЗМ

Силистар

да

дюни

младежки

да

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):
•
№

защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна
Код

Име

Решение на Министерски съвет
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1

BG0000100

Плаж
Шкорпиловци

Приета от Министерски съвет с Решение № 802/2007 г. (обн.,
ДВ, бр.107/2007 г.)

2

BG0000103

Галата

Приета от Министерски съвет с Решение № 802/2007 г. (обн.,
ДВ бр.107/2007 г.), изменена с РМС № 660/2013г. (обн., ДВ
бр.97/2013 г.)

3

BG0000116

Камчия

Приета от Министерски съвет с Решение № 802/2007 г. (Обн.,
ДВ, бр.107/2007 г.)

4

BG0000146

Плаж Градина
- Златна рибка

Приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (Обн.,
ДВ, бр.21/2007 г.), изменена с РМС № 660/2013 г. (Обн., ДВ,
бр. 97/ 2013г.)

5

BG0000154

Езеро
Дуранкулак

Приета от Министерски съвет с Решение № 802/2007 г. (обн.,
ДВ бр.107/2007г.)

6

BG0000242

Залив Ченгене
скеле

Приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (обн.,
ДВ, бр.21/2007 г.)

7

BG0000271

Мандра-Пода

Приета от Министерски съвет с Решение № 802/2007 г. (обн.,
ДВ бр.107/2007г.)

8

BG0000573

Комплекс
Калиакра

Приета от Министерски съвет с Решение № 802/2007г. (ДВ
бр. 107/2007 г.), изменена с РМС № 660/2013 г. (обн., ДВ
бр.97/2013г.)

9

BG0000574

Ахелой - Равда
- Несебър

Приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (обн.,
ДВ бр.21/2007 г.)

10

BG0000620

Поморие

Приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (обн.,
ДВ бр.21/2007 г.)

11

BG0000621

Езеро Шабла Езерец

Приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (обн.,
ДВ бр. 21/2007 г.)

12

BG0001001

Ропотамо

Приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ
бр. 21/2007 г.), изменена с РМС № 660/2013 г. (обн., ДВ бр.
97/2013 г.)

13

BG0001004

Емине
Иракли

14

BG0001007

Странджа

Приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (обн.,
ДВ бр.21/2007 г.), изменена с РМС № 660/2013 г. (обн., ДВ
бр.97/2013 г.)

15

BG0001500

Аладжа банка

Приета от Министерски съвет с Решение № 660/2013 г. (обн.,
ДВ бр.97/2013 г.)

16

BG0001501

Емона

Приета от Министерски съвет с Решение № 660/2013 г. (обн.,
ДВ бр.97/2013 г.)

17

BG0001501

Отманли

Приета от Министерски съвет с Решение № 660/ 2013 г. (обн.,
ДВ бр.97/2013 г.)

•

-

Приета от Министерски съвет с Решение № 802/2007 г. (обн.,
ДВ бр.107/2007г.), изменена с РМС № 660/2013 г. (обн., ДВ
бр.97/2013г.)

защитени зони за опазване на дивите птици:

№

Код

Име

Заповед за обявяване

1

BG0000152

Поморийско
езеро

Обявена със заповед РД-78 от 03.02.2009г,

2

BG0000156

Шабленски
езерен
комплекс

Обявена със заповед РД-259 от 16.03.2010г.,

(обн., ДВ бр.14/2009 г.)

(обн., ДВ бр.28/2010 г.)
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Обявена със заповед РД-513 от 22.08.2008г.,

3

BG0000242

Залив Ченгене
скеле

4

BG0000271

Мандра-Пода

5

BG0002041

Комплекс
Ропотамо

6

BG0002043

Емине

7

BG0002044

Камчийска
планина

Обявена със заповед РД-132 от 10.02.2012 г.,

(Обн., ДВ, бр.78/2008 г.)
Обявена със заповед РД-131 от 10.02.2012 г.,
(обн., ДВ бр.23/2012 г.)
Обявена със заповед РД-82 от 03.02.2009 г.
(обн., ДВ бр.14/2009 г.)
Обявена със заповед РД-560 от 21.08.2009 г.,
(обн. ДВ бр.69/2009г.)
(обн., ДВ бр.23/2012г.)

8

BG0002045

Комплекс
Камчия

Обявена със заповед РД-354 от 03.05.2012 г.,

9

BG0002050

Дуранкулашко
езеро

Обявена със заповед РД-258 от 16.03.2010 г.,

10

BG0002051

Калиакра

11

BG0002060

Галата

(обн., ДВ бр.37/2012 г.)
(обн. ДВ бр.28/2010 г.)
Обявена със заповед РД-559 от 21.08.2009 г.,
(обн., ДВ бр.69/2009 г.), изм. със заповед РД-97 от 06.02.2014
г., (обн., ДВ бр.15/2014 г.)
Обявена със заповед РД-127 от 10.02.2012 г.,
(обн., ДВ бр.21/2012 г.)
Обявена със заповед РД-530 от 26.05.2010 г.,

12

BG0002077

Бакърлъка

(обн., ДВ бр.49/2010 г.), поправена със заповед РД-563 от
22.07.2014г., (обн., ДВ бр. 67/2014 г.)
Обявена със заповед РД-129 от 10.02.2012 г.,

13

BG0002082

Батова

14

BG0002097

Белите скали

(обн., ДВ бр.22/2012 г.). изменена със заповед РД- 81 от
28.01.2013г., (обн., ДВ бр.10/2013 г.)
Обявена със заповед РД-353 от 03.05.2012 г.,
(обн., ДВ бр.37/2012 г.)

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
Водните пространства са били много пряко и тясно свързани с живота и културата на
хората, и които силно са влияели върху свързаността им, върху развитието на
практическото, научното и художественото познание в почти всичките им сфери на
изследвания и приложимост, върху човешката сетивност, сензитивност и изобщо –
интелектуалност, също и в развитието им посредством изкуствата.Ценностното
осмисляне и усвояване на водата и водните пространства, опазването на тяхното
жизнено необходимо природно и културно богатство, упованието на енергийния и
ресурсовия им потенциал стои като отправна точка в бъдещето на човечеството.
Естеството на водната среда и възможността да се развие в нея пълноценен хабитат
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изисква от хората етическо и духовно личностно и общностно израстване, защото
опазването на естествените био-системи в многообразието на видовете и
местообитанията им, изискватвисока екологична култура и етика поради
краткосрочността в развитието на ефекта от въздействията.
Компонентите на културното наследство от различни епохи и идентичности на
световните културни региони, които днес са откриваеми под водите на водните басейни
са автентично свидетелство за постигнатите върхови степени на развитие на човешката
интелектуалност в хода на целия познат исторически процес. Артефакти от различен
вид и култури лежат на дъното на водните басейни в оригиналния си вид, така, както са
били създадени – материали, технологии, конструкции, декорации, оборудване,
техника, и пр., и често пъти става фактор за преоценка на миналото и класацията на
постиженията и ценностите.
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;

•

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:
•
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•

изцяло под морското равнище в обхвата, предимно, на крайбрежната акватория
и частично – в шелфа (до 200м 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 200м от брега)
Черноморието, в аспекта на културното наследство и опазването на артефактите му под
вода, има собствен регионален обхват и различими характеристики, свързан е с други
важни източно-европейски водни региони – Дунавския - с преходната акватория на
Делтата, и със Средиземноморския с преходните акватории на моретата – Мраморно,
Егейско, Бяло.
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.
По-долу са посочени данни за „НКН в акваторията на Южното Черноморие“ от
доц.д-р Кристина Панайотова, ръководител на археологическите проучвания по
Южното Черноморие:
Созопол
Подводни археологически проучвания в района на пристанището установиха наличието
на селища от края на каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.) и от РБЕ (ранна бронзова
епоха) (ІІІ хил. пр. Хр.), недвусмислено доказващи, че съвременното морско дъно на
пристанищния басейн хилядолетия назад във времето е съставлявало част от
съвременната суша. Това откритие допълва наличните вече данни за съществуване на
праисторически селища под съвременното ниво на водни басейни (Черно море и езера),
разкрити при Варненските езера, Атанасовското езеро, Атия и Стамополу. По време на
разкопки на потънал кораб в южния Китенски залив са открити останките от селище от
РБЕ. През 1989 г. към групата праисторически селища под вода е добавено и селище от
РБЕ в залива пред устието на р. Ропотамо.Детайлните проучвания, макар и само на
ограничени площи от селищата в Китен и Созопол, са доказали изключителната
важност на тези обекти, не просто за българската праисторическа археология и
развитието на селищните системи в този период от еволюцията на днeшното българско
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крайбрежие, но и за изясняване на промените на климата, респективно – на бреговата
ивица, като следствие от променящото се морско ниво.
През последните години към тези данни са добавени и данни за съществуване на
селища от епохата на Неолита (VІ хил. пр. Хр.). Два от обектите са разположени в
землището на с. Черноморец – Гармица и Акладъ Чеири и два – в Созопол (Герена и
Буджака)., които принадлежат към ІІ-та половина на VІ-то хил. пр. Хр.
Аполония Понтика – Созопол е един от най-старите градове по Западнопонтийското
крайбрежие, възникнал като милетска колония в края на VІІ век пр. Хр. Не са известни
писмени сведения за съществуването на тракийско селище на мястото, на което
йонийските заселници основават Аполония.Безспорно върху избора на заселниците е
повлияла благоприятната природна и топографска характеристика на района. Селището
е създадено в южния край на най-дълбокия залив по западния бряг наЧерно море –
Бургаския. Това му осигурява възможност за стратегически достъп към богатото на
дървен материал и полиметални руди Странджанско крайбрежие, към плодородните
полета на Тракия и солниците от другата страна на залива.
Най-вероятно, при създаването на гръцката колония Аполония, градът е бил
разположен на днешния полуостров Созопол, включващ по това време и днешния
остров “Св. Св. Кирик и Юлита”. Образуваният между тях дълбок залив се пази от
други два острова – “Св.Иван” и “Св.Петър”. Те са сигурна преграда за северните
ветрове и създават условия за функционирането на две изключително удобни
пристанища. Геологическите данни показват, че в по-ранни епохи двата острова са
били свързани.
Приморско /Кюприя/
Крепост, обърната към морето. Северно от града м. Стомополу - Материали от епохата
на енеолита и бронза - керамични съдове, оръдия от камък, предмети от кост.
Югозападно от града - Античен крайбрежен път. Северозападно от града -- Разрушен
долмен. В Акваторията на града –намерени Оловни щокове тип Б, В, Г. VІ в.пр.Хр. - ІІІ
в.сл.Хр. Маслен нос /Зейтинбурун/ - Сведенията позволяват в района на Маслен нос да
се хипотетизира съществуването на античния Херонесос, а през римската епохапътната станция Тера, отдалечена от Аполония на 18 стадия.Там е и Укреплението
Зейтинбурунско кале, а на склон в съседство с крепостта Зейтинбурунско калеима
могилен некропол.
Акваторията южно от Маслен нос - Заливът Еля - Въз основа на наличните
археологически данни Б. Димитров и А. Орачев (Димитров, Орачев 1982, 3, обр.2в)
възстановяват облика на залива през І хил.пр.Хр. Според Б. Димитров, К. Порожанов и
А. Орачев тук е функционирало пристанище от VІ в.пр.Хр. до V в.сл.Хр. Според П.
Делев пристанището е имало фукция на убежище за транзитно преминаващи кораби и
обслужвало крепостта Кале баир.
м. Бегликташ - Жертвен камък “Беглик таш”, според Ц. Дражева в този район се е
намирало антично светилище.
Районът на устието на Ропотамо - Акватория на района на устието на р. Ропотамо - въз
основа на резултатите от подводните проучвания, И. Карайотов предполага
съществуването на устието на р. Ропотамо на важно пристанищно селище през
бронзовата и античната епоха, което той идентифицира с Херсонес, по-късно наричан
Тера.
Китен

187

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

Южно от града - На десния бряг на р. Карагач, на 150 м от залива Урдовиза Укрепление, построено от големи блокове вулканичен камък, Надгробен паметник на
Сатир, син на Херагор от Перинт, на старогръцки език, Заедно с него: глинен култов
предмет и амфорка, косвено доказателство за присъствието южно от р. Ропотамо на
колонии от различни градове.
Акваторията на Китен
Залив Атлиман - Полуостров Урдовиза - Най-ранното обитаване на полуострова може
да се отнесе към класическата и елинистическата епохи (край на VІ – вероятно целия ІV
и ІІІ в. пр. Хр.). Има сигурни данни за интензивното обитаване на полуострова след
построяването на крепостните стени в началните десетилетия на VІ в. (в годините на
имп. Юстин І) и през средновековието.
Подводни археологически проучвания - Според А. Орачев на полуостров Урдовиза е
съществувало тракийско селище, разположено на значителна площ, намиращо се в поголямата си част под водата.Пред рифа - продължение на нос Урдовиза - 3 каменни
котви с отвори, 6 каменни щока,Оловен щок, Значително количество фрагментирана
керамика (предимно амбалаж); два сферични съда със сивочерен цвят Бронзова епоха, 2
устия от амфори
Китенския залив
Северно пристанище на Китен - Заливът между полуостров Урдовиза и нос Караагач
бил преграден с вълноломен зид, в който бил оставен отвор за влизане на корабите,
преграждан с верига, “Система от вълноломи и кейови стени”.Според М. Лазаров и К.
Порожанов в този район се е намирало селище от бронзовата епоха. Според Б.
Димитров, А. Орачев и П. Делев - естествено южно пристанище на селището на
полуостров Урдовиза.
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, представен на сайта на Изпълнителна агенция
„Морска администрация”, в райони на Морска администрация Бургас и Варна
функционират следните пристанища, показани в Таблица 5.7-1
Таблица 5.7-1: Функциониращи пристанища в райони на Морска администрация Бургас и Варна
Вид пристанище

Район на Морска
администрация
Бургас

Общо

Варна
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Пристанища за обществен транспорт с национално значение

9

4

13

Пристанища за обществен транспорт с регионално значение

7

3

10

Рибарски пристанища

9

4

13

Яхтени пристанища

7

7

14

Пристанища със специално предназначение

3

8

11

Общо

35

26

61

Забележка: Данните в таблицата са съгласно регистъра на пристанищата, представен на сайта на
Изпълнителна агенция „Морска администрация”

На територията на район на Морска администрация Бургас функционират и два
специализирани пристанищни обекта - пристани за кораби за сезонен превоз на
пътници, а именно „Пристан на Мост” и пристан за малки плавателни съдове на остров
„Света Анастасия”.
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. В следващата таблица 5.7-2 е представена информация за всяка от тях.
Таблица 5.7-2: Регистрирани
№

активни мидени ферми

Име

Местонахождение

1.

Мидени Плантации

В акваторията на Черно море, североизточно от остров Свети
Иван, Созополски залив и на 1600 м от гр. Созопол, община
Созопол, област Бургас

2.

Мидена ферма

Района на Северен Несебърски залив

3.

Мидена ферма "Шато М-2"

Акваторията на Созопол-Приморско

4.

Мидена ферма "Шато М-3"

Акваторията на Созопол-Приморско

5.

Мидена ферма "Шато М-4"

Акваторията на Созопол-Приморско

6.

Ферма за миди, Каварненски
залив

В акваторията на гр. Каварна, нос Чиракман

7.

Ферма за черна мида

В акваторията на Черно море, в района на с. Българево, община
Каварна, област Добрич, в район югозападно на около 1 км. от с.
Българево, в местността "Дълбока", на 640 м от брега

8.

Мидена ферма "Сяд
Стефка Атанасова"

9.

Мидена
дарове"

10.

Мидена ферма "Дълбока" 1

В акваторията на Черно море, с. Българево, общ. Каварна, м-нт
Дълбока

11.

Мидена ферма "Дълбока" 2

В акваторията на Черно море, с. Българево, общ. Каварна, м-нт
Дълбока

12.

Мидена
Агалина"

В акваторията на Черно море, северозападно от нос Света
Агалина, на 168 м. от брега

ферма

ферма

-

В акваторията на Черно море, в района на община Каварна,
област Добрич, разположен на 1 миля югоизточно от пристан
Каварна и на 0,5 миля от бреговата линия

"Морски

В акваторията на Черно море, на 5 км, северно от гр. Приморско,
южно от нос Маслен нос

"Света
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№

Име

Местонахождение

13.

Мидена ферма "Аква фууд"

В акваторията на Черно море, на около 3 км. Южно от гр.
Несебър, залив на с. Равда, област Бургас, на 565 м. от брега

14.

Мидена ферма "Ейнджъл Дайвърс"

В акваторията на Черно море, в района на залив "Равденски
нос", с. Равда, община Несебър, област Бургас, на 715 м. от брега

15.

Мидена ферма "В.Д. Транс нос Екрене"

В акваторията на Черно море, в район на нос Екрене, южно от с.
Кранево - буните, община Балчик, област Добрич

16.

Мидена ферма "Би Ейч Ди Златни пясъци"

В акваторията на Черно море, в район северно от яхтено
пристанище "Златни пясъци", южно от с. Кранево - буните,
община Балчик, област Добрич

17.

Мидена ферма "ММД 03 Златни пясъци"

В акваторията на Черно море, в район северно от яхтено
пристанище "Златни пясъци", южно от с. Кранево - буните,
община Балчик, област Добрич

18.

Мидена ферма "Арапя"

В акваторията на Черно море, в района на местност "Арапя",
землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас

19.

Мидена
Агалина"

В акваторията на Черно море, в района на нос Света Агалина,
северно от местността "Беглик таш", в землището на гр.
Приморско, община Приморско, област Бургас

20.

Мидена ферма "Мириус"

В акваторията на Черно море, в район южно от Маслен нос, в
района на бухта Мириус, източно от местността "Беглик таш", в
землището на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас

21.

Мидена ферма "Сетлави"

В акваторията на Черно море, в района на К.К. "Златни пясъци",
гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна

22.

Мидена ферма "Каваците"

В акваторията на Черно море, в района на залив "Каваците", в
землището на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас

23.

Мидена ферма "Мидея"

В акваторията на Черно море, пред нос Екрене, с. Кранево,
община Балчик, област Добрич

24.

Мидена ферма "Био Аква
Ферм"

В акваторията на Черно море на около 300 м от брега в района в
местност "Юрта", землището на с. Емона, община Несебър,
област Бургас

25.

Мидена
Каварна

район

Акваторията на Черно море, защитена зона "Комплекс
Калиакра" код BG 0000573 и частично в защитена зона
"Калиакра" BG 0002051

26.

Мидена
"ТрансСозопол"

ферма

В акваторията на Черно море, североизточно от нос "Св.
Агалина", в землището на гр. Созопол

27.

Мидена ферма "Мидитина"

В акваторията на Черно море, в района срещу IV буна южно на
с. Кранево

28.

Мидена ферма гр. Каварна

В акваторията на Черно море, на 305 м. от брега, в района на с.
Българево, местност "Дълбока", община Каварна

29.

Мидена
Топола"

В акваторията на Черно море, югоизточно от н. Иканталък, в
землището на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич;

30.

Мидена ферма "Акротира"

Район, южно от гр. Несебър, в местността "Акротира", на 500 м
от нос Акротирия, определен от окръжност с радиус 50 м

31.

Мидена ферма "Галата"

В акваторията на Черно море, гр Варна, кв Галата

32.

Ферма
за
миди
стриди"Стриди Кранеа"

ферма

ферма

ферма

"Света

-

"Транс-

и

В акваторията на Черно море, в района на с. Кранево, община
Балчик, област Добрич

Забележка: Данните в таблицата са съгласно регистъра на ИАРА

Подводни кабели
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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 следните подводни телекомуникационни кабели:
•

KAFOS (Karadeniz Fiber Optik Sistemi - Black Sea Fibre Optic System), Мангалия Варна - Инеада - Истанбул. Кабелът е с обща дължина 504 км и капацитет 622
Mbps. Пуснат е в експлоатация през 1997 г. и свърза телекомуникационните
системи на Румъния, България и Турция.

•

BSFOCS (Black Sea Optic Cable System), Варна - Одеса - Новоросийск. Кабелът е
с обща дължина 1 300 км и капацитет 2.5 Gbps. Пуснат е в експлоатация през
2001 г. и свързва Русия, Украйна и България.

•

Caucasus Cable System (CCS), Поти - Балчик. Кабелът е с дължина 1 200 км и
обслужва грузинския оператор Caucasus Online от 2008 г.

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 № Р118/09.05.2012 г. на министър председателя на Република България и заповед №
404/20.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите по протежение на 378километровото българско черноморско крайбрежие са регистрирани 212 отделни
брегозащитни съоръжения, както и системи от такива. Съгласно представената в
доклада информация:
•

71 бр. (33 %) от брегозащитните съоръжения са нанесени кадастрално, като
останалите липсват на картите.

•

За 5 съоръжения има издадени разрешителни за изграждане и/или
реконструкция по реда на Закона за водите, 15 от съоръженията са изградени
и/или реконструирани без такива разрешителни.

•

Актове за собственост имат 23 % от съоръженията, в т.ч. 7 бр. (3 %) имат АДС и
43 бр. (20 %) имат АОбщ. С. За останалите съоръжения няма данни да имат
документи за собственост.

•

Около 10 % от брегозащитните морски съоръжения се ползват предимно като
лодкостоянки. Тяхното ползване включително и на акваторията около тях не е
регламентирана по реда на Закона за водите.

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. С прекратено заустване в морски води са 3 бр. ПСОВ
(ПСОВ „Слънчев ден”, ПСОВ „Гранд хотел Варна”, ПСОВ и „Евксиновград”).
ПСОВ в категорията крайбрежни морски води са следните: Каварна; Балчик
(директно); к.к. "Албена” (директно); к.к. "Златни пясъци“ (директно); Прибой; в.с.
"Елените" ("Вики Инвест" АД) (директно) ; Равда - к.к. "Слънчев бряг" – Несебър
(директно); Поморие (директно); Созопол (директно); Лозенец и Царево. В
материалните активи на ПСОВ се включват
довеждащите отпадъчни води
тръбопроводи, комплексът съоръжения за пречистването им, тръбопороводите,
отвеждащи вече третираните води, площадките за събиране и последващо третиране на
утайките и заустването на вече пречистените води.
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През 2015 г. е извършена рехабилитация или са пуснати в експлоатация следните
пречиствателни станции за битови отпадъчни води, които заустват в крайбрежната
зона: Поморие (рехабилитация на ПСОВ), Равда - к.к. „Слънчев бряг“ - Несебър
(рехабилитация на ПСОВ), Созопол (нова ПСОВ), Черноморец (отвеждане отпадъчните
води в ПСОВ Созопол), Банево-Ветрен-Минерални бани (нова ПСОВ), Горно Езерово
(нова ПСОВ). За останалите 21 агломерации с повече от 2000 жители в Черноморския
басейн се предвижда пречистване на отпадъчните води до края на 2020 г.
Дълбоководните зауствания на отпадъчните води от ПСОВ изградени през 2015 г са 4
на ПСОВ к.к. “Златни пясъци”; ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев бряг“ – Несебър; ПСОВ
Поморие; ПСОВ Созопол.
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
Като последствие от Решението на Комисията за критериите и методологичните
стандарти за добро екологично състояние на морските води (Решение на Комисията
2010/477/ЕС), през 2010 г. Генералната дирекция „Околна среда" създава техническа
подгрупа към Работната група по добро екологично състояние във връзка с РДМС за
по-нататъшно разработване на дескриптор 10, „Отпадъци в морските води". Мандатът
на техническата подгрупа по отпадъци в морските води е изготвен от Генералната
дирекция „Околна среда", Френския изследователски институт за използване на
моретата и СИЦ (Съвместния изследователски център към Европейската комисия),
дискутиран е от Работната група по добро екологично състояние и е издаден от
европейските директори по морска среда за 2011 г.
Изготвен е доклад: „Отпадъци в морските води технически препоръки за прилагане на
изискванията на РДМС”.
Актуални прегледи на резултатите от проверките за отпадъци по бреговата линия са
включени в Общия морски преглед (Cheshire et al., 2009 г.). В него са включени
резултатите от прегледите, направени от Лозано и Моуът (Конвенцията OSPAR 2009 г.)
за североизточния атлантически регион, Хелзинкската комисия (2007 г.) за балтийския
регион, BSC (2007 г.) за черноморския регион и информация за Средиземно море. За
този доклад е изготвен списък на наличните данни за крайбрежни отпадъци в зоната на
ЕС. Докладът може да се намери на:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC67300/msfd_ges_tsg_marine_litte
r_report_eur_25009_en_print_version.pdf
През 2013 г. в ЕК се изготвя и„Ръководство за мониторинг на морските отпадъци в
Европейските морета”, където са разгледани и описани общитенасоки, свързани с
наблюдение на морските отпадъци, включително съвети за създаване намониторингови
подходи/стратегии, на база на най-добрите практики до момента. Дадени са указания за
планиране на мониторинга, предвид наличните данни, развитието и разходите за самия
мониторинг.
Ръководството е публикувано на:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf
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Изготвени са и Доклади 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 Морски регион
„Черно море“.
Те са подготвени от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
(БДЧР) към МОСВ, в изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 5, 6 и 7 от
Наредбата за опазване на околната среда в морските води. Докладът е разработен от
екип на Институт по океанология към Българската академия на науките (ИО – БАН). В
докладите се съдържа информация и за Дескриптор 10 – Морски отпадъци, като една от
характеристиките за оценка на състоянието на морската среда.
Текущото състояние е разгледано на база на насоките от тези документи, както и
докладите за състоянието на околната среда на РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Варна,
както и данни от компетентни органиобщините по отношение на екологичното
състояние на околната среда за региона, закойто се отнася стратегията .
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.
Проверките за отпадъци, изхвърлени по бреговата линия, са основно средство за
мониторинг на множеството отпадъци в морската среда, а и се използват навсякъде по
света, за да определят количествено и да опишат замърсяването на морските води с
отпадъци. Те могат да се използват за измерване на ефективността на управление или
мерките за намаляване, за установяване на източниците и дейностите, водещи до
замърсяване с отпадъци, както и за установяване на заплахи за флората, фауната и
екосистемите (Cheshire et al., 2009 г.).
Поради тази причина количеството отпадъци по бреговата ивица се смята за основен
показател на замърсяването на морските води с отпадъци (10.1.1), 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".
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
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Плаващите предмети играят важна роля в обръщението на морските отпадъци, тъй като
представляват тяхната подвижна фракция, както и пътя между различните компоненти
на околната среда.
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.
Предметите с положителна плаваемост могат да се задържат над водата заради
свойствата на материала, от който са направени (полимер с положителна плаваемост)
или заради формата си (бутилки, контейнери, мрежи с плавки и т.н.) Те се придвижват
по водната повърхност заедно с повърхностните течения, макар че вятърът също може
да окаже значително въздействие върху разпределението на предметите, плаващи по
повърхността.
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. Източниците на тези по194
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големи отпадъци са толкова разнообразни, колкото са и източниците на отпадъци в
морските води като цяло.
•

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
влакна, които идват от изтъркането на текстилни и други видове материали по време на
миещите дейности в домакинството.
Наскоро проведено проучване показа, че основен източник на пластмасови
микровлакна могат да са частиците, изхвърлени при изпирането на дрехите (Browne et
al., 2011 г.).
•

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
(2010г.).
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
Изобилието и разпределението на отпадъците в морските води показват значителна
пространствена променливост. 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. Тълкуването на времевите тенденции се усложнява от
годишните вариации в предвижването на отпадъци, като например сезонните промени в
дебита на реките, както и мътни течения. Други сезонни фактори включват
интензивността на теченията, повдигането на нивото и от структурата на дълбоко
морското дъно, които влияят и на разпределението, и на гъстотата.
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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, 2004
г.).
Като цяло, има тенденция отпадъците по дълбоките дъна да се уловят в райони с ниска
циркулация и високо натрупване на седименти обратно на плаващите отпадъци, които
се натрупва в челните области. Отпадъци, които достигат до морското дъно, може вече
да са били транспортирани на значителни разстояния, и само са потънали, когато са
натежали от обрастването. В следствие на това натрупване на пластмасови отпадъци в
заливи и каньони, а не в открито море. Дълбоките подводни разширения на
крайбрежните реки също влияят на разпределението на отпадъците по морското дъно.
В някои области, движенията на местната вода транспортират морските отпадъци далеч
от брега и след това те се натрупват в зони на високо утаяване. Континенталния шелф
на местно ниво има по-ниски концентрации на отпадъци, тъй като повечето от
антропогенните отпадъци във външната част на шелфа произхождат от бреговете на
шелфовете, които се измиват от теченията на морето, свързани с речните струи.
Морски отпадъци на дъното може да се генерират и от потънали търговски кораби или
такива, които не представляват културно-историческо наследство или не попадат под
конвенцията на войнишките паметници- морски войнишки гробове. За тях е възможно
оползотворяване и утилизация на техните метални компоненти, което се прицизира,
като дейности при възникване на такива случаи.
Състояние на отпадъците в Черно море
Географският обхват на отпадъците в морето, съществуващ в черноморския регион, се
разпростира в целия басейн; включва Азовско и Мраморно море; двата канала,
свързващи Черно море с горепосочените морета: Истанбулския канал и Керченския
канал; всички реки, които се вливат в Черно море; крайбрежните територии, граничещи
с тези морета; всички земи отводняващи се чрез реките и техните притоци. С други
думи, географксия обхват на феномена, включва всички онези части на Европа и Азия,
от които морският отпадък може да достигне или чрез силата на водните маси да се
разпространи в басейна. Въздушните маси от своя страна спомагат за
разпространението на отпадъците и за тяхната акумулация.
Морските отпадъци идват от различни наземни и морски източници в резултат от
разнообразна човешка дейност. Плаващите отпадъци в морските води и изхвърлените
предмети, реещи се във водата, се разнасят чрез теченията и вятъра по цялото море.
Широко разпространения незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (IUU) в
Черно море и Азовско море може да се счита за специфичен източник на отпадъци в
морските води.
Резултатите от въздушните проверки подсказват, че основно количество отпадъци в
морските води идва от руското Черноморие през късната пролет и ранното лято.
Предполага се, че нивото на замърсяване с отпадъци в морските води зависи предимно
от речните оттичания в тази зона. Само реките и дъждовните порои (които отмиват
наземните твърди отпадъци) се считат за главен източник/доставчик на отпадъци в
морските води в териториалните води на Русия.
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Турски специалисти публикуваха важни данни за постоянните източници на отпадъци в
морските води. Управление на твърдите отпадъци е един от основните екологични
проблеми в региона на Черно море (BSC, 2007). Те твърдят, че по южното крайбрежие
на Черно море повечето общински и индустриални твърди отпадъци, смесени с
болнични и опасни отпадъци, все още се изхвърлят в най-близките низини и речни
долини или направо на морския бряг или дори в морето. Такава практика е
разпространена също и в Грузия. Повечето неконтролирани крайбрежни депа и
сметища не са защитени от вълните и така се превръщат в стационарни източници на
неизвестни (но разбира се огромни) количества отпадъци в морските води.
Непрекъснатото натрупване на твърди отпадъци по брега може да доведе до
повишаване на морските отпадъци в морската среда, което да се дължи на спонтанно
преместване на отпадъците от сметищата в морето, поради ерозивни фактори като
вълни, дъждове и ветрове. В същото време морските течения и ветрове играят ролята на
фактор при разпръскването на морските отпадъци, като допринасят за
разпространението на плаващите отпадъци. Ето защо наземните твърди отпадъци
продължават да бъдат основен източник на отпадъци в морските води за Черно море
като цяло. Този проблем най-вероятно представлява трансграничен основен приоритет
за целия регион.
В периода м. септември 2015 г. – м. март 2016 г. е проведено проучване в съответствие
с изискванията на РДМС и горецитираното „Ръководство за мониторинг на морските
отпадъци в Европейските морета“.
Проведени са 4 кампании (сезонно) на 8 плажни ивици по българското крайбрежие за
събиране и класифициране на намерените отпадъци. Проучването е извършено в
рамките на проект “MARLEN”.
Критериите и индикаторите към дескриптор 10 са:
•

Критерий 10.1 Характеристика на отпадъците в морската и крайбрежната среда;
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,
резултатитеза периода на проучване2006 -2011 г. са следните:
№

Индикатори

Резултат от проучването

10.1.

Морските отпадъци отмити към брега и/или

Няма специализирано изследване или
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депозирани по брега

конкретни данни

10.2.

Морските отпадъци във водния стълб,
включително плаващи на повърхността и
суспендирани отпадъци на морското дъно.

Няма данни
изследване

или

специализирано

10.3.

Морските отпадъци погълнати от морските
животни/птици.

Няма данни
изследване.

или

специализирано

10.4.

Микрочастици
произхождащи
отпадъците.

(главно микро-пластмаси)
от
разграждането
на

Няма данни
изследване.

или

специализирано

10.5

Нива на въздействие на разграждащия се
отпадък върху организмите.

Няма данни
изследване.

или

специализирано

10.6.

Потенциално химическо замърсяване в
резултат на разградени отпадъци (пластмаси)

Няма данни
изследване

или

специализирано

Данните от проучванията по индикатор 10.1 в горецитираните 4 сезонни кампанни
проведени през 2015-2016 г. още не са публикувани официално.
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 полистирен 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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Извършената работа по контрола за предотвратяване на замърсяването на морски води
за последните 10 години са дадени в Таблица 5.8.2-1
Таблица 5.8.2-1 Контрол за предотвратяване на замърсяването на морски води
Наименование
показателя

на

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Приети сантинни води
и
баласт
от
22751 11821 28513 11626 18106 17662 13210 15844 15078 17681 19682
корабиЧерно
море
(тона)
Събрани
твърди
610
отпадъци (тона)

565

276

772

529

489

445

490

761

617

678

От
пристанищните
0
акватории (тона)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

От кораби (тона)

610

565

276

772

529

489

445

490

761

617

678

Събран
нефт
нефтопродукти
разливи (тона)

и
от 0.6

0.4

20.5

0.4

77.8

28.2

2.8

1.0

6.2

0

3.9

0 - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
Забележка: Данните в таблицата са съгласно данни от НСИ 2015 г.

От таблицата се вижда, че 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. През 2006 г. Бреговата пречиствателна станция е
основно модернизирана. Въведени са в експлоатация нови пречиствателни
съоръжения,методите за пречистване на нефтоводни смеси и битово-фекални води са
усъвършенствани.Замърсените с нефтопродукти води постъпват по два отделни потока,
дефинирани като – концентрирани сепарирани води и несепарирани води. Общо
възможностите на станцията са предвидени за обработка на 720m3 на денонощие
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(8,3л/сек). Към станцията има химическа лаборатория, която се използва нуждите на
БПС. Провежда се непрекъснат мониторинг и контрол на вход и изход.
В пречиствателната станция постъпват за пречистване:
•

Нефтоводни смеси, сантинни води и миячни води от кораби

•

Различни видове нефтсъдържащи течни отпадъци, класифицирани съгласно
екологичното законодателство от кораборемонтни заводи, промишлени
предприятия и фирми;

•

Разливи от нефтопродукти;

•

Битово – фекални води от брегови обекти и кораби.

Постъпването на нефтените отпадъци става по тръбопровод, чрез специализираните
плавателни средства на “ПЧМВ” АД или чрез автоцистерни в приемни
резервоари.Изградени са отделни клетки, депа и съоръжения според вида на
отпадъците, отговарящи на всички екологични изисквания за съхраняването им до
предаване за последващо третиране или обезвреждане.
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. Въведен
е в експлоатация на 04.09.2008 г. (Удостоверение за експлоатационна годност № 90)и е
сред най-модерните в Европа и същевременно един от най-големите специализирани
терминали в Черно море.На територията на терминала са изградени 16 броя резервоари
с обща вместимост 24000 м3. Терминалът разполага с пристан, който има възможност
за приемане на танкери с дължина до 130 м и максимално газене 7,80 м. Изградени са
технологична помпена станция, жп наливна естакада за едновременно
товарене/разтоварване на 8 броя жп цистерни, автоналивна естакада и операторна зала.
Терминалът 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, тръбопровод с диаметър 150 мм; съоръжения –
стоманобетонна шлиц стена, пилоти – стоманобетон; ел., ОВ и ВК канал (морска вода,
въздух, пара), шахти; вързални устройства, дървена скара с отбивачи; хидрантни
кранове; ел. табла; ПШ; осветление прожекторно; спасителни средства; дежурен катер;
бонове за заграждение, нефтосъбирачи при аварийно спасителна ситуация;
противопожарни средства; водна противопожарна система с прахови и пенни
пожарогасители и пожарни хидранти.Събирането и транспортирането на нефтоводни
смеси, резултат от корабоплавателната дейност, се извършва докато кораба се намира
на кея. Преди започване на операциите по събиране на нефтоводни смеси се извършват
редица предварителни и подготвителни действия, след което системата на
нефтосъбиране се присъединява към специализиран тръбопровод, отвеждащ
нефтоводните смеси до буферните резервоари на Брегова 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
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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 (от танкери и карго), както и
нефтоводни смеси от корабите с приемни плаващи средства в акваторията на
Бургас;

•

събиране на отпадъци от нефтопродукти - сантини, отработени масла и слъдж,
съгласно правилата на Анекс IV на "Марпол 73/78" в акваторията на пристанище
Бургас -Изток (от 1-20А к.м.), Бургас Запад (от 21-25 к.м.), Терминал 2А (от 3033 к.м.), НТ "Росенец", рейд Бургас и Пристанище Несебър;

•

обезпечаване с бонови заграждения при товаро-разтоварни операции с
нефтопродукти, съгласно “Задължителните правила” намеждународна
конвенция за предотвратяване на евентуални нефтени разливи, под
юрисдикцията на Морска администрация - Бургас в акваторията на НТ"
Росенец"(I, II и III кей) и БМФ -Порт Бургас (20 А к.м.);

•

обезпачаване 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.

Техническите средства и съоръжения, с които разполога филиала, са:
• НСОМ "Русалка" - нефтосъбирач за открито море с вместимост 128 куб.м.;
•

"НС-23" - нефтосъбирач с вместимост 16 куб.м.;

•

"НС-25" - нефтосъбирач с вместимост 16 куб.м.;

•

"Antipollution" - плаваща цистерна с вместимост 266 куб.м.;

•

"Тайфун-64" - катер бонозаградител;

•

бонови заграждения - 1800 метра.

Драгажни маси
Драгажните маси не се разглеждат като отпадък, съгласно ЗУО и наредбите към него.
Те се формират при периодичното почистване (драгиране) от затлачващите ги наноси и
утайки на пристанищата, утаителите към морските езера, а също и плавателните канали
и фарватера, с цел гарантиране на нормално корабоплаване в тях и възможност за
преминаване на голямотонажни кораби. Местата, подлежащи на драгиране, са на
територията на всички пристанище, е целесъобразно общото разглеждане на проблема
за районите, предназначени за изхвърляне на земни маси и дънни утайки.
Управлението на драгажните маси се извършва от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура”, съгласно Закона за морските пространства,
вътрешните морски пътища и пристанищата на България (ЗМПВВППРБ), чл 114, ал. 5:
организира поддържането на съществуващите и изграждането на нови подходни
канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса,
защитни съоръжения и други.
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•

срещу нос Галата, кръг с радиус 500 m и център с географски координати N
43°08,020'E 28°12,727' (определен съгласно чл.62 от Закона за морските
пространства, вътрешните морски пътища и пристанищата на България
(ЗМПВВППРБ).

района на Бургаски залив - кръг с диаметър 300 m и център с географски
координатиN 42°32'45" и E 27°54'40" (Решение по ОВОС № 24-6/2001 г. на
Министъра на околната среда и водите и последващи Заповеди РД-418/20.05.2002 г.
и № РД – 134 / 10.03.2006 г.)
Съгласно получените данни от БДЧР за периода от 2007 до 2016 г са изкопани и са
депонирани в района на Варненския залив 988 702 м3, а в района на Бургаския залив – 2
096 065м3.
•

Управление на отпадъците
Към момента не се разглежда термина „морски отпадъци” по смисъла на Закона за
управление на отпадъците (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”.
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Разгледани са само потоците отпадъци, които имат отношение
формираните „морски отпадъци”, съгласно описанието по-горе.

към

РИОСВ ВАРНА
Всички контролирани от РИОСВ - Варна общини (9 броя)са актуализирали своите
програми по управление на дейностите по отпадъците, които са приети от общинските
съвети.
Във връзка с изпълнение на задълженията на общините за разделно събиране на
битовите отпадъци, включително отпадъци от опаковки, състоянието на системите за
разделно събиране през 2015 г., отнесено към крайбрежните общини е следното:
•

Опаковки - въведена в общините Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Долни
Чифлик, Каварна и Шабла. Разставени са контейнери за събиране на хартиени и
метални опаковки, пластмасови и стъклени опаковки, които се обслужват по
график;

•

Излезли от употреба гуми има в община Варна, като събирането на гуми се
извършва след предварителна заявка.

•

Битови отпадъци

Като основен акцент по отношение управление на отпадъците може да се посочи
преустановяване експлоатацията на голяма част от общинските депа за отпадъци,
неотговарящи на нормативните изисквания с въвеждане в експлоатация през 2015г. на
регионалните депа в Регион Добрич и Регион Варна.
В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 9от ЗУО на територията на РИОСВ-Варна
има 3 региона, включващи общините, които ползват общо регионално депо и/или други
съоръжения за третиране на отпадъци, а именно:
1.
Регион Варна, включващо общините Варна, Аксаково и Белослав, с Регионално
депо в землището на с. Въглен, община Аксаково.
Регион Добрич, включващо общините Каварна, Шабла и Балчик, Регионално
2.
депо в землището на с. Стожер, община Добричка.
3.
Регион Провадия, включващо общините Аврен, Бяла, Долни чифлик, , с
изграждане на Регионално депо в землището на с. Войводино, община Вълчи дол.
Остава в експлоатация до края на 2018г. депото на гр. Провадия на което се приемат
отпадъците на общината Аврен.
Експлоатацията им е съобразена с мерките по прилагане на плановете за привеждане в
съответствие и с целите, заложени в Националния план за управление на отпадъците.
От извършените контролни проверки и представените отчети по изпълнение на
програмите по управление на отпадъците се наблюдава, стремеж към подобряване на
ефективността на използване на отпадъците за рециклиране и/или извличане на
вторични суровини, с цел предотвратяване замърсяването на компонентите на околната
среда.
В регионален план обхванатото население от крайбрежните общини, в система за
организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци е 100 %.
Битови отпадъци
Инсталации/съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци
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•

Инсталация за механично-биологично третиране на битови отпадъци, с. Езерово
- Варна, ползва се от община Варна

•

Налично мобилно оборудване за Регионалния депо с. Въглен, оборудване за
разделно събиране и транспортиране на зелените отпадъции в експлоатация
Депо - клетка 1; Компостираща инсталация за зелени отпадъци и Инсталация за
рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване- ползват се от
община Варна, Аксаково и Белослав

•

Налични машини и съоръжения за Регионално депо с. Стожер,машини и
съоръжения за ПСО Балчик и в експлоатация Депо - клетка 1;
Сепариращаинсталация за смесени битови отпадъци; Компостираща инсталация
за БРО и съоръжение за третиране на строителни отпадъци - ползват се от
общини Каварна, Шабла и Балчик

Общински депа неотговарящи на нормативните изисквания
•

Долни чифлик - ползва се от община Долни чифлик

•

Провадия (със срок на експлоатация до 2018г.) - ползва се от община Аврен

•

Нерешено засега е екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от община
Бяла, област Варна. Съгласно Националния план за управление на отпадъците
общината е включена в регион Провадия, за който до момента не са изградени
регионалните съоръжения.

•

През 2015г. са издадени заповеди за преустановяване на експлоатацията на депо
Обзор и депо Бяла.

Депа, отговарящи на нормативните изисквания:
•

Регионално депо за неопасни отпадъци, с. Въглен - ползва се от общини Варна,
Аксаково и Белослав

Регионално депо за неопасни отпадъци, с. Стожер - ползва се от общини
Каварна, Шабла и Балчик
Производствени и опасни отпадъци
•

Формираните в резултат от производствена дейност опасни и неопасни отпадъци
предварително се съхраняват на отредени площадки на територията на
производствените предприятия и съгласно писмени договори се предават на лица,
които имат право да извършват последващи дейности по третиране на отпадъци. За
извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ - Варна, издава
разрешителни и регистрационни документи и контролира изпълнението на посочените
в тях условия.
Като положителен акцент следва да се отбележи въведените в регионален план системи
за управление на специфичните отпадъчни потоци посредством функциониращи
площадки, разположени на територии, за които са допустими дейности по третиране на
Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), Излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), Отпадъци от черни и цветни метали
(ОЧЦМ), отпадъци от метални опаковки, Негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА), Излезли от употреба гуми (ИУГ), хартия и картон, пластмаси, стъкло.
Биоразградими отпадъци
Генерираните биоразградими отпадъци на контролираната от РИОСВ - Варна, се
оползотворяват в инсталация за компостиране разположена в землището на с. Езерово,
община Белослав, експлоатирана от "Екоинвест Ассетс" АД. Процесът включва:
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Компостиране и МБТ в Биолигични реактори с капацитет 248 т/ 24 часа. Механично биологичното третиране води до получаване на МБТ фракция, с която се намаляват
количествата на депонираните биоразградими отпадъци (изискване на Директива
1999/31/ЕО). Биоразградимите отпадъци се обезвреждат чрез депониране в общинските
и регионалните депа на територията, контролирана на РИОСВ -Варна.
Генерираните и обезводнени утайки от ПСОВ на контролираната от РИОСВ -Варна
територия предварително се съхраняват на отредени площадки на територията на
ПСОВ- ете. Обезводнените утайки се оползотворяват чрез биологичната рекултивация.
Управлението на отпадъците и осъществяваният контрол за територията, контролирана
от РИОСВ -Варна, се свежда до изпълнение на задълженията и отговорностите на
лицата, извършващи дейности с отпадъци, в това число и органите на местното
самоуправление и местната администрация, което включва:
•

Спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията по
издадените разрешения и регистрационни документи;

•

Начисляване и контрол на заплащане на продуктови такси от лицата пускащи на
пазара продукти, след употребата на които се образуват МРО;

•

Контрол по отчисленията и обезпеченията за дейности по депониране на
отпадъци;

•

Контрол по трансраничен превоз на отпадъци;

•

Изпълнение на общински програми по управление на отпадъците;

В резултат от извършения текущ и последващ контрол се наблюдава тенденция към
завишаване отговорностите на лицата, извършващи дейности с отпадъци, стремеж към
подобряване на ефективността на използване на отпадъците за рециклиране и/или
извличане на вторични суровини, с цел предотвратяване замърсяването на
компонентите на околната среда.
РИОСВ БУРГАС
Всичките общини на територията на РИОСВ-Бургас са имали утвърдени ПУО, за
периода 2009-2014 г. Към момента тече подготовка на нови ПУО.под контрола на
РИОСВ-Бургас. Крайбрежните общини под контрола на РИОСВ Бургас са 5 броя.
Общини Несебър имаизготвен нов ПУО, а останалите са в процес на консултации и
подготовка.
Битови отпадъци
За осигуряването на дългосрочни решения за третиране на битовите отпадъци,
генерирани от населените места на териториите на общините, съобразно въведените
системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване РИОСВ-Бургас извършва
текущи и периодични проверки по управление на отпадъците както през 2014 г., така и
през 2015 г.
Събирането и транспортирането на битовите отпадъци обслужва 100%от населението.в
крайбрежните общини.
За обезвреждане на битовитеотпадъци се ползват следните съоръжения:
•

Регионално депо Братово-запад е в община Камено. В него се обезвреждат
отпадъците от общини - Бургас, Несебър и Поморие. На депото са изградени:
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първа клетка за депониране на отпадъци, сепарираща инсталация, съоръжение за
компостиране, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни
отпадъци, склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от
бита, електронен кантар, площадкова инфраструктура, други мрежи и
съоръжения. Общините са групирани в три зони на обслужване. В първа зона централна община Бургас транспортира отпадъците директно до регионалното
депо, като тук се включва ипретоварна станция „Капчето". Общините от втора крайбрежна зона Несебър и Поморие се обслужват от претоварна станция
Несебър.На претоварните станции са изградени: съоръжения за компактиране и
претоварване за транспорт до регионалното депо, съоръжения за третиране на
строителни и едрогабаритни отпадъци, площи и оборудване за приемане на
разделно събрани отпадъци.
•

Регионална система за управление на отпадъците Созопол - За обезвреждане на
битовите отпадъци от регион Созопол, включващ общини Созопол, Приморско и
Царево, е изградена и претоварна станция Китен (за населените места от
общините Приморско и Царево), след което отпадъците се транспортират до
регионално депо Созопол. Така се осигурява обезвреждане на отпадъците от
региони Бургас и Созопол в съответствие с изискванията на Директива
1999/31/ЕС и националното законодателство.

За общинските депа за неопасни отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания
през 2015г. са издадени заповеди за преустановяване на експлоатацията им. - депо
Несебър.
Рекултивация на депа
През 2015 г. са рекултивирани две депа:
•

общинско депо за неопасни отпадъци Китен, находящо се в землището на
гр.Китен, община Приморско на площ 24,3 дка

•

депо Ахтопол. в землището на гр. Ахтопол (старото депо наобщината, пътя за с.
Равадиново).

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност (строителни,
битови, промишлени и селскостопански отпадъци)
През 2015 г. на територията на РИОСВ - Бургас е регистрирано нерегламентиран
изхвърляне на строителни и битови отпадъци на следните места:
•

Замърсяване с отпадъци на участък от р. Хаджийска в района на к. к. "Слънчев
бряг", Несебър;

•

Наличие на отпадъци на терен, общинска собственост в близост до комплекс
„Каскадас 5" в к.к. "Слънчев бряг"

•

Депонирани земни маси, строителни и битови отпадъци извън регулацията на с.
Синеморец, община Царево;

•

Замърсяване с отпадъци в северната част на плаж "Хармани", гр. Созопол

За всички констатирани нарушения са дадени предписания, които са изпълнени в
поставените срокове
206

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

През 2015 г. са проконтролирани задълженията в областта на разделното събиране на
отпадъци и поетапно постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
битовите отпадъци. Осъществен е контрол на системите за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, и на битови отпадъци ,най-малко за: хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло.
Част от общините вече са предприели действия в тази посока, като са поканили
организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци с цел
организиране на такива системи или чрез организиране на собствени площадки за
разделно събиране на отпадъци.
През 2015 г. са извършени проверки на общините във връзка с. контрола на отчетността
и предоставяната информация от причинителите на отпадъци, от лицата извършващи
дейности по оползотворяване и/ или обезвреждане на отпадъците и от общинските
администрации.
Строителни отпадъци
Третирането на строителните отпадъци все още представлява проблем на територията,
контролирана от РИОСВ-Бургас.
С въвеждането в експлоатация на регионални депа за неопасни отпадъци Братово, както
и ПСО-Несебър, където са предвидени съоръжения за третиране на строителни
отпадъци се очаква в голяма степен да се реши проблемът с тяхното третиране.
Все още в експлоатация са депото за инертни отпадъци Царево и площадката за
строителни отпадъци Бургас.
В рамките на проекта за рекултивация на стара кариера в местността „Узунджата"
постъпват строителните отпадъци от община Приморско.
Масово разпространени отпадъци
Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички;
негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми
Води се регистър на фирмите, притежаващи разрешения по ЗУО, работещи на
територията на РИОСВ-Бургас. През 2015 г. е осъществен контрол на обекти, явяващи
се лица пускащи на вътрешен пазар продукти след употребата, на които се образуват
масово разпространени отпадъци, вкл. и полимерни торбички.
При извършените проверки на търговски обекти, в които се предлагат полимерни
торбички се установи, че въведената продуктова такса доведе до намаляване на
потреблението им, респ. до намаляване на замърсяването на околната среда с
такива.Извършени са контролни проверки на площадките за съхранение и на центрове
за разкомплектоване на ИУМПС, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО.
Извършени са проверки на площадките за третиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти и на ИУГ.През 2015 г. регулярно са извършвани проверки на системите
за разделно събиране на отпадъци.
Състоянието за разделно събиране на отпадъци е, както следва:
•

Отпадъци от опаковки и полимерни торбички

В Общините Бургас, Несебър, Айтос, Поморие и Бяла са изградени системи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки. В общините Созопол, Приморско, и Царево не са
въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
207

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

През 2016 г. ще се работи по поставените цели за въвеждане на системи за РСОО в
задължените по ЗУО общини и оптимизиране на изградените такива.
Изградени са 9 бр. мобилни центрове за събиране на разделно събрани отпадъци от
домакинствата в гр. Бургас, като до края на 2015 г. 3 бр. са заработили.
•

Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

В общинските наредби по управление на отпадъците е конкретизиран начина за
предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти от граждани и фирми на
територията на съответната община.Сключени са договори с организации по
оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти за създаване на
система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.
•

Излезли от употреба гуми

Всичкитеобщини имат сключени договори с Организации по оползотворяване на ИУГ
или с лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
Производствени и опасни отпадъци
На територията на дружествата, контролирани от РИОСВ-Бургас, генерираните опасни
и производствени отпадъци се събират разделно на обособени и обозначени площадки
или закрити складове, в подходящи съдове. Площадките и съдовете са съобразени с
изискванията на ЗУО и съответните Наредби.
През 2015 г., продължи контролът на фирмите, извършващи дейности с отпадъци производствени, опасни, МРО, специфични отпадъци. Предаването на отпадъците се
извършва при наличието на сключени договори с фирми, притежаващи съответните
документи по ЗУО.
Утайки от ПСОВ
Извършени са проверки за третирането на отпадъците от пречиствателни станции за
отпадъчни води през 2015 г. на следните обекти: ПСОВ Поморие, ПСОВ Равда, ПСОВ
Елените, ПСОВ Обзор - Бяла., ПСОВ Люляково и ПСОВ Средец. Всички ПСОВ на
територията контролирана от РИОСВ-Бургас са извършили основно охарактеризиране
на генерираните от тях отпадъци с код 19 08 01, 19 08 02 и 19 08 05. Оползотворяването
и обезвреждането на утайките си остава все още проблем. Нововъведените в
експлоатация регионални депа за неопасни отпадъци поставят ограничения за
депонирането им, а интересът от земеделски производители и фирми извършващи
рекултивации все още е слаб.
Съоръжения за третиране на отпадъците
През 2015 г. са извършени проверки на съоръженията и инсталациите за третиране на
отпадъци разположени на територията на регионалната инспекция. Проконтролирано е
изпълнението на условията посочени в разрешенията и регистрационните документи,
както и при издаването на нови, необходими за функционирането им.
На територията на област Бургас са изградени 84съоръжения/инсталацията за третиране
на отпадъци от най-различно естество, вкл. пластмасови, метални, течни,
нефтосъдържащи и др.
Собствениците, както и вида на съоръженията са на отчет в РИОСВ - БУРГАС.
През 2015 г. на територията, контролирана от РИОСВ-Бургас по отношение
екологосъобразното управление на отпадъците са постигнати следните положителни
резултати:
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•

Преустановена е експлоатацията на Депата за неопасни отпадъци, неотговарящи
на нормативните изисквания: Малко Търново, Звездец, Граматиково, Несебър,
Обзор, Поморие, Средец, Карнобат, Айтос, Камено, Сунгурларе, Руен, Бургас;

•

Въведени в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци Братово - Запад
и Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци Малко Търново;

•

Въведени в експлоатация Претоварна станция за отпадъци Карнобат и
Претоварна станция за отпадъци Несебър;

•

Намаляване и ограничаване на нерегламентираните замърсявания в населените
места и извън тях;

•

Почистване на речните легла и прилежащите им територии от отпадъци;

•

Поддържане чистотата на републиканската и общинска пътна мрежи;

•

Изготвяне на Доклади за морфологичния анализ на състава и количествата на
битовите отпадъци като етап от подготовката за третиране на биоотпадъците;

•

Организиране на 2 бр. площадки за събиране на отпадъци от населението от
общо 4 бр.задължени общини- гр. Бургас-3 бр. мобилни центъра и екопарк в гр.
Карнобат;

•

Предприети действия от страна на общините за въвеждане на ефективни системи
за РСОО и РСБО;

•

Управление на отпадъците от лечебни и здравни заведения;

•

Спазване на поставените условия в издадените документи за извършване на
дейности по третиране и транспортиране на отпадъци.

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъците на територията
контролирана от РИОСВ-Бургас, могат да бъдат обобщени в следните насоки:
•

Все още регионалните системи не функционират достатъчно ефективно поради
редица проблеми: липса на фнансова обезпеченост на част от общините за
създаване на оптимална организация по събиране и извозване на отпадъците до
ПСО или до регионалното депо, стари и нискоефективни транспортни средства
за извозване на отпадъците на далечни разстояния, недостатъчен капацитет на
приемните съоръжения,, доизграждане на първа клетка на Депо Малко Търново.

•

Третирането на битовите отпадъци генерирани от населението на община Бяла,
тъй като „Регионално депо за отпадъци - регион Провадия", където община Бяла
следва да депонира битовите отпадъци е в проект.

•

Все още не са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
системи за разделно събиране на битови отпадъци (РСБО) най-малко за следните
отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло във всички
общини, задължени за това съгласно действащата нормативна уредба.

•

Въпреки, че почти всички населени места са обхванати в системи за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци (99,88%),
продължава да се констатира изхвърляне на битови и строителни отпадъци на
неразрешени за това места.

•

Проблем е третирането на утайките от ПСОВ. Регионалните депа за неопасни
отпадъци ограничават тяхното обезвреждане чрез депониране и на практика тези
отпадъци трябва да се съхраняват на местата на тяхното образуване, което пък се
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ограничава от липсата на подходящи съоръжения и площадки /най-вече за
новоизградените/. Необходимо е в общинските програми за управление на
отпадъците да се заложат мерки относно управлението на този поток отпадъци,
съобръзени с националната стратегия за управление на утайки от ПСОВ.
•

Третирането на строителните отпадъци също все още е проблем за региона,
контролиран от РИОСВ-Бургас. С нововъведените регионални системи за
управление на отпадъците би трябвало този проблем да намери решение.

•

Нерекултивираните общински депа за неопасни отпадъци, спрени от
експлоатация след изграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалните
депа за неопасни отпадъци за региона са високорисков замърсител за региона.

•

Невъведени системи за разделно събиране на биоразградимите отпадъци. Липса
на достатъчно съоръжения за третиране на биоразградимите отпадъци.
5.9 Опасни химични вещества

В таблица 5.9-1.е представена информация за предприятия, класифицирани с висок и
нисък рисков потенциал, разположени в териториалния обхват на РИОСВ - Варна и
РИОСВ - Бургас. Дейностите на тези предприятия са свързани с използването на
опасни химични вещества от Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда
(ЗООС'). Рисковият потенциал на предприятията се определя от вида и количествата на
опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС съгласно § 1, т. 31а и т. 316 от
допълнителните разпоредби на ЗООС. Предприятията с висок и нисък рисков
потенциал съгласно разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях (Наредбата) имат задължения да разработят и прилагат мерки за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях и системи за управление на мерките за безопасност в
предприятието с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.".
Таблица 5.9-1. Предприятия с висок и нисък рисков потенциал в района на РИОСВ Варна и Бургас
№

Предприятие/ съоръжение

Рисков
потенциал
РИОСВ Бургас

1.

„Лукойл Нефтохим Бургас" АД - Основна площадка

висок

2.

„Лукойл Нефтохим Бургас" АД - Нефтен Терминал „Росенец"

висок

3.

„Лукойл България" ООД - „Пласментно-снабдителна база Карнобат"

висок

4.

„Андезит" ООД - Склад, кв. Горно Езерово, гр.Бургас

висок

5.

„БМФ Порт Бургас" ЕАД - Буферен склад за течни горива - пристанищен
терминал „Изток - 2"

висок

6.

„Алел" ЕООД - Складова база гр.Бургас

висок

7.

„ВиК" ЕАД - Пречиствателна станция за питейни води Камчия, с. Прилеп, общ.
Сунгурларе

нисък

8.

„Теком"АД - производствена база м.с. Черно море, общ. Бургас

нисък

9.

„Топливо "АД - Пълначен завод на територията на „Лукойл Нефтохим
Бургас"АД

нисък
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10. „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - Летище Бургас
11

„Топлофикация Бургас" ЕАД

нисък
нисък

РИОСВ Варна
1

Летище Варна, гр. Варна с оператор „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ,
МЕНИДЖМЪНТ АД, гр. Варна

нисък

2

"Петролна база Варна", гр. Варна, ЮПЗ, с оператор „ВАРНА СТОРИДЖ" ЕООД,
гр. Ловеч

висок

3

„Поддържане чистотата на морските води" АД. гр. Варна, ЮПЗ Терминал за
базови масла

нисък

Целите на Морската стратегия отчитат риска от дейностите на тези предприятия с
опасни химични вещества по отношение на предотвратяване и намаляване на тяхното
въздействие върху околната среда и човешкото здраве
5.10 Вредни физически фактори
5.10.1

Шум

Шумът е един от най-разпространените фактори на средата. Основна шумова
характеристика на източниците на шум е нивото на звукова мощност в dB(A) и ниво на
звукова мощност в октавни (терцоктавни) честотни ленти в dB. Нивото на звукова
мощност не зависи от мястото на експлоатация (на открито, в помещение и др.) на
източника. То е винаги едно и също за конкретния източник. Друга шумова
характеристика на източника на шум е нивото на шум в dB(A) и/или нивото на звуково
налягане в октавни (терц-октавни) честотни ленти в dB на работното място при този
източник (мобилни машини, голямо габаритни машини и съоръжения и др.).
По дефиниция, основните източници на шум в околната среда, са:
•

транспортен шум – от автомобили, обществен и товарен транспорт,
мотоциклети, мотопеди, наземен и подземен градски релсов транспорт,
железопътен транспорт, авиационен транспорт;

•

градски вътрешно квартален шум – паркинги, гаражи, сметосъбирателни коли,
спортни площадки, училища, детски градини и ясли, магазини, товарене и
разтоварване на стоки, ресторанти, дискотеки, кинотеатри, клубове и други
обществени заведения, автогари, ж.п. гари, летища;

•

вътрешно жилищен шум - от битови прибори, звукозаписна техника,
озвучителни уредби, телевизори, музикални инструменти, разговори, битови
кавги и др.;

•

вътрешно градски шум - техническо оборудване, вентилационни уредби,
хладилно оборудване, работилници и др.;

•

промишлен шум - производствени предприятия.

В последните години в общата картина на шумовото натоварване на населението се
прибавя и шумът от ветроенергийни съоръжения.
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:
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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

Индустрия и Селско стопанство - Секторите индустрия и селско стопанство са
наземни точкови и дифузни източници на натиск, внасящи замърсители в морската
околна среда, но количеството товари, внасяно от тези два сектора в морето е много
малко спрямо общото количество товари, внасяно от реките в Черно море;
Туризъм - Туризмът е едно от най-активните направления на използване на морските
води в България. До голяма степен това се дължи на високата степен на концентрация
на легловата база по черноморското крайбрежие (65,58% от легловата база в България
през 2011 г. е била концентрирана в трите области с излаз на Черно море – Бургас,
Варна и Добрич), както и на преобладаващото развитие на морски ваканционен
туризъм в страната.
Рибарство и аквакултури - Риболовът се свързва с различни форми на натиск и
въздействия върху морската екосистема. Те варират в зависимост от различни фактори
като динамика на екосистемата, интензивност на риболова и риболовни практики. Част
от дескрипторите на доброто състояние на морската среда са засегнати от риболова, в
т.ч.: Дескриптор 11: Подводният шум представлява натиск върху околната среда от
корабите, включително и от риболовните съдове. Шумовото замърсяване, предизвикано
от ехолотите и корабните двигатели може да има ефект върху разпространението на
морските бозайници (Nowacek et al., 2007). Риболовните дейности могат да са
причинител на стрес, нарушаване на изобилието на храна и приулов на морски
бозайници (Herr et al., 2009).
Морски транспорт и пристанищна дейност - По данни от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към ноември 2012 в България функционират 60 морски
пристанища, като 34 от тях са разположени в района на Морска администрация –
Бургас, а останалите – на Морска администрация – Варна. Над 2/3 от пристанищата за
обществен транспорт се намират в Бургаска област, а едва 1/3 са в северното
Черноморие. Пристанищната дейност и морският транспорт са източник на различни
форми на натиск и въздействие върху околната среда, между които и шум и вибрации в
околната и водната среда.
Корабостроене и кораборемонт - Секторът на корабостроенето и кораборемонтна
обхваща пет големи предприятия: „Булярд – Корабостроителна индустрия“ ЕАД,
„Бургаски корабостроителници“ АД, ККЗ „МТГ Делфин“ АД, КЗ „Одесос“ АД и
„Терем – КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ ЕООД и малки предприятия, произвеждащи
плавателни съдове за отдих. По- голямата част от дейността им е насочена към
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кораборемонт и услуги по преустройство и оборудване на кораби и съоръжения. Те
също са източник на различни форми на натиск и въздействие върху околната среда,
между които и шум и вибрации в околната и водната среда. От посочените предприятия
само предприятието „Бургаски корабостроителници” АД се намира се на българското
крайбрежие – Бургаски залив и може да има отношение за емисия на шум в околната
среда. Останалите предпирятия са в акваторията на стар и нов канал, свързващи Черно
море с Варненско езеро, Варненско езеро и не може да се очаква да имат шумово
въздействие в околната среда.
Добив и транспортиране на нефт и газ -За периода 2006-2011 г. са в сила две
разрешения за търсене и проучване на нефт и газ за блок „Шабла“ и за блок „Галата“, а
през 2010-2011 г. добивът се възобновява с разработването на находища „Калиакра“ и
„Каварна“.През 2012 г. е сключен договор за търсене и проучване на нефт и природен
газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух“ в дълбоко Черно море, а също така е прието решение за
откриване на конкурсна процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ в „Блок 1-22 Терес”, (чиято територия се намира в
изключителната икономическа зона на България в дълбоките води на Черно море и е с
площ 4032 кв. км) и в началото на 2013 г. на конкурсна процедура за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта „Блок 1-23 Света
Марина“ (1,612 кв. км). Проучванията за добив на нефт и газ и производствените
дейности притежават потенциала да оказват въздействие върху околната среда в
зависимост от етапа на процеса, чувствителността на околната среда и използваните
техники за избягване и контрол на замърсяването. Въздействието, което оказват
дейностите в сектор,а могат да бъдат разделени на две основни категории: такива,
които влияят на екосистемите във водния стълб и на дъното. Основните форми на
натиск по отношение на Дескриптор 11 са: - Физически смущения на живите
организми, особено шум при провеждане на сеизмични проучвания.
Подводни кабели - През българската акватория преминават 3 подводни
телекомуникационни кабели: кабелс дължина 504 км Мангалия – Варна – Инеада –
Истанбул(1997 г.), кабелс дължина 1300км Варна – Одеса – Новоросийск(2001 г.), и
връзката между Грузия и България от 1200 кмна грузински операторCCS Caucasus
Online Поти – Балчик (2008 г.).
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 (Матузаева и др., 2010). Антропогенният шум е признат като сериозен
стресов фактор за повечето морски бозайници, много морски риби, ракообразни и
други морски организми (OSPAR, 2009; HELCOM, 2010). Степента на въздействие
зависи от честотния спектър на шума, нивото на звуковото налягане и времето на
въздействие. Последиците от това въздействие могат да бъдат: промяна в поведението,
маскиране на биологично важни звуци, а в някои случаи и сериозни физически
увреждания и смърт.
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. Корабният шум е свързан с работата
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на корабните винтове, двигатели и друго бордово оборудване, включително лебедки,
генератори, помпи и хидродинамичен шум от водния поток около обшивката на
корпуса на кораба. 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 състредототчен 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. Зоните с интензивен трафик, които се характеризират с
повишено ниво на подводен шум, припокриват районите обитавани от двата вида
черноморски делфини – бутилконосият (афала) и морската свиня.
В периода 2006-2011г 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.
Данни от измервания на нивата на шума, включително и на нискочестотните му
съставки (инфразвук) на работните места и в околната среда, причинени от работата на
компресорната станция „Портовая“ в Санкт Петербург („Северен поток“), показват, че
няма измерени стойности, които да превишават пределно-допустимите нива за шум и
инфразвук (Доклад за ОВОС на „Изграждане на газопровод „Южен поток“, 2013 г.).
Тези данни могат да се прилагат за сравнение с подобни дейности в Черно море,
свързани с „транспортиране на нефт и газ“.
Шумови нива в сухоземната част
По отношение на сухоземната част - крайбрежната ивица, основните източници на шум
са транспорта, ветрогенераторните паркове (Каварна, Генерал Тошево, Българево,
Методиево и др.), летищата във Варна и Бургас, индустрията.
Анализът на шумовите нива на национално ниво, извършен от НЦОЗА на основата на
докладите от измерванията, извършени от РЗИ през 2014 г., показва следното за двата
областни морски града:
В гр. Варна, в сравнение с изминалите години, се забелязва увеличение на броя
пунктове в диапазона (58-62) dB(A) и (63-67) dB(A), но неблагоприятната тенденция е
значителното намаляване на броя на пунктовете от диапазона под 58 dB(A) – от 27 броя
през 2013 г. на 19 броя през 2014 г. за сметка на повишаването на броя пунктове в
диапазона (58-62) dB(A). Интензивният автомобилен трафик по главните улични
артерии на града е с най-голям дял за шумовото замърсяване. От мониторинга се вижда,
че увеличените стойности на шума в пунктовете с интензивен трафик не се дължат на
увеличен брой транспортни средства, дори при почти половината пунктове този брой е
по-малък в сравнение с 2013 г., увеличението на товарните автомобили също е
незначително. Завишените средни шумови нива се дължат на лоша организация на
транспортния поток, остарял автомобилен парк, лошо състояние на пътната настилка
(въпреки извършените на места ремонти), ниска растителност на разделителните ивици.
Наднормен шум се регистрира и в зоните за отдих – Морската градина, в зони с учебни
и лечебни заведения, както и в зони извън урбанизираните територии. Двата
транспортни възела – Пристанището и ж.п гарата допълнително внасят специфичен
транспортно-промишлен шум върху прилежащите им райони от старата градска част.
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Акустичният дискомфорт от функционирането на летищния комплекс се усеща наймного през летните месеци от централната градска част, кв. „Трошево”, кв. „Левски” и
кв. „Виница” и е най-дразнещ през нощните часове, въпреки, че средните шумови нива
не превишават граничните стойности през 2014 г.
В новия общ устройствен план на гр. Варна като основен принцип при проектиране на
комуникационно – транспортната схема е максимално изнасяне на автомобилното
движение от централната зона на града към неговата периферия. За намаляване натиска
върху акустичната среда са предвидени изграждане на велосипедни алеи от кварталите
до централната част на гр. Варна и др.
В гр. Бургас тежка акустична обстановка и трайно шумово замърсяване се отчитат във
всички зони, с изключение на тези за обществен и индивидуален отдих. Основните
източници на шум продължават да бъдат натовареният транспортен трафик на
автомобили, липса на обходни пътища за транзитно преминаващи транспортни
средства извън града, минимално отстояние на сградите от пътните трасета, липса на
достатъчно места за паркиране, което затруднява трафика на МПС, недостатъчно
екраниране на транспортния шум и шумът от увеселителни заведения особено през
летния туристически сезон. В община Бургас е приета програма за опазване на околната
среда за периода 2010 – 2015 г., която включва мерки за намаляване на шумовото
натоварване.
Двата областни морски града – Варна и Бургас, са на трето и четвърто място по високи
измерени шумови нива, сравнено с останалите градове в страната:
Шум от ветрогенераторните паркове в северната част крайбрежието (в районите
на Каварна, Калиакра, с. Българево, с. Ген. Тошево)
При ветрогенераторите шумът се генерира от няколко различни части на турбината: от
генератора, скоростната кутия, контактите между “кабината” и поддържащата кула,
които общо създават механичен шум. Съществува също и аеродинамичен шум от
въртенето на перките. Комбинацията на шумовете от вятърната турбина може да бъде
описана като механичен шум, като от движение на кола, комбиниран с аеродинамично
импулсно свистене от движението на пропелерите. Такъв шум се генерира само при
работа на турбината.
Най-общо, нивата на шума бързо намаляват с отдалечаването от съоръжението,
като“най-лошият случай” изисква спазването на хигиенно-защитна зона от около 350
до 500 m.
За района на община Каварна липсват данни за акустичната среда. На територията на
общината се формира основно транспортен шум, следван от битовия шум,
производствения шум и шума от строителни дейности. През региона преминава
транспортен път Е87, свързващ Румъния с Турция, не минават автомагистрали от
републиканската пътна мрежа, нито пък жп линии и летища на гражданска и
транспортна авиация. Всичко това говори за натоварване с шум в степен, която не е
значителна.
По отношение на допълнителното натоварване с шум от ветрогенераторите в района,
данни от измервания на шума в района на гр. Каварна, извършени през 2010 г. при
въвеждане на ветроенергийнте паркове в землищата на с. Българево, с. Поручик
Чунчево, с. Хаджи Димитър, с. Свети Николаи измерванията, извършени през 2016 г.
около ветрогенераторите на Ветроенергийния парк на с. Българево, в района на с.
Българево показват, че нивата на шума са в границата на хигиенните норми за ден,
вечер и нощ, съгласно изискванията на Наредба № 6/2006 г.
215

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

В заключение, 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 не сме намерили
побликувани данни.
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.
5.10.2

Вибрации

По-съществените източници на вибрации са свързани с промишлеността (вкл.
енергетиката) и транспорта. При определени условия вибрациите могат да оказват
съществено въздействие върху околната среда. Разпространението на вибрациите е
подобно на това на шума (звука).
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. Тези дейности са: 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). По отношение на ветрогенераторите - в ЕО
на ОУП на община Каварна (ЕО на ОУП Каварна, 2013 г.) е записано, че „няма
източници на вибрации в района на община Каварна, освен вибрациите, предизвиквани
от трафика по транспортните артерии, чието въздействие е незначително.
Допълнително натоварване с този фактор е възможно да се получи от ветроенергийните
централи в района на малките общини Поручик Чунчево, Св. Никола и други, но
представените данни от измервания показват, че те нямат съществено въздействие
върху общото вибрационно натоварване на населението. В заключение, въздействието
на вибрациите от транспорта и от ВЕИ върху населението е незначително.
По отношение на вибрациите, предизвиквани от работата на ветрогенераторите, има и
други данни от измервания (обект с. Българево – Kaliakra wind power), в резултат на
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които е установено, че„експлоатацията на Ветроенергийния парк не генерира вибрации
в местата на измерване и не би създавал здравен риск за живеещите в района.“
В Доклада за ОВОС на инвестиционен проект „Южен поток“ (Доклад за ОВОС на
„Изграждане на газопровод „Южен поток”, 2013 г.), който не се осъществява в
момента, са включени текстове, свързани с оценката на вибрациите в различните етапи
на подготовка, строителство и експлоатация на съоръженията и заключенията там са,
че: „Не може да се очакват нива на вибрации, които да имат хигиенно или екологично
значение при непланирани събития. Оценката на въздействието по отношение на
вибрациите е незначително.“
Не са открити други данни от измервания на вибрации в района.
5.10.3

Йонизиращи и нейонизиращи лъчения

Йонизиращи лъчения
Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) и лабораториите за радиологичен контрол към районните
инспекции (РИОСВ), осъществява контрол по радиационното състояние на околната
среда чрез системни наблюдения по утвърдени мрежа и пунктове в страната, както и
методики и показатели за наблюдение. Освен тях, контрол на радиационната
обстановка в околната среда, водите, почвата, храните, осъществяват и Националния
център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) със своите контролни
лаборатории, както и звената по радиационна защита към РИОКОЗ при
Министерството на здравеопазването.
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
действуват многобройни техногенни (изкуствени) източници на йонизираща радиация.
Основно те са:
•

Отпадъчните води и отбитата скална маса при миннодобивната промишленост на
тежки и редки метали;

•

Газоаерозолните изхвърляния
топлоенергетиката;

•

Сгурията и пепелината от топлоцентралите, работещи с твърдо гориво;

•

Строителните материали.

от

обектите

на

атомната

енергетика

и

Радиационно състояние на околната среда (съгласно „Радиационно състояние на
околната среда“, ИАОС, 2013 г.):
•

През 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
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•

Повърхностните водни течения и басейни в страната са в добро радиационно
състояние

•

При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви не са
констатирани надфонови стойности на специфичната активност на естествените и
техногенни радионуклиди

Радиационен гама фон - Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика
на околната среда и представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички
живи организми на Земята. Измерваната величина е мощност на дозата на гамалъчението и е специфична за всеки пункт, област, регион. Данните за мощността на
дозата гама-лъчение за страната се получават в реално време от 26 постоянни
мониторингови станции (включително станциите във Варна, Калиакра, нос „Емине“ и
Ахтопол) на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон (НАСНКРГФ), администрирана от Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС).През 2013 г. не са наблюдавани стойности, различни от
естествените, характерни за съответния пункт.
Атмосферна радиоактивност - Оценката на атмосферната радиоактивност се основава
на измервания на обемната активност на естествени и техногенни радионуклиди,
отложени върху стъкловлакнести филтри, чрез автоматично пробонабиране на аерозоли
(обем над 1500 m3) в стационарни станции и последващ гама-спектрометричен
анализ.Данните за радиологичните параметри на атмосферен въздух са получени в
резултат от радиологичния мониторинг, извършен от ИАОС през 2013 г. (два пъти
месечно в 5 града, включително Варна и Бургас). През периода не са регистрирани
повишения на специфичната активност на естествени и техногенни радионуклиди в
атмосферния въздух. Измерените стойности на проби от гореизброените станции не се
отличават от предходни години.
Радиационно състояние на необработваеми почви - Данните от радиологичния
мониторинг на необработваеми почви се получават в резултат от анализите, извършени
от лабораториите за радиационни измервания на ИАОС през 2013 г. При оценката на
получените резултати за стойностите на специфичните активности на естествените
радионуклиди в повърхностния почвен слой, в отделните мониторингови пунктове не
са констатирани надфонови стойности.
Радиационно състояние на повърхностни води- През 2013 г. е провеждан системен
мониторинг на радиационното състояние в 84 пункта по поречията на по-големите реки
и други водни обекти в страната, както и в 10 пункта от р. Дунав. Анализът на данните
за обща бета-активност на водите на р. Дунав и останалите основни реки, езера и
язовири установява стойности значително под установената норма (Наредба № Н4/14.09.2012 г.) за характеризиране на повърхностни води, за пунктове, извън райони на
потенциални замърсители. ИАОС разполага и с информацията от непрекъснатия
радиологичен мониторинг на р. Дунав, в района на пристанище Козлодуй и пристанище
Оряхово, като администрира Автоматизирана система за радиационен мониторинг на
води - р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй” (АСРМВ), която през 2013 г. не е отчела
завишени нива на техногенни радионуклиди.Обобщените налични данни за всички
наблюдавани компоненти на околната среда, сравнени с резултати от минали години не
показват неблагоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния статус
на района, произтичащи от експлоатацията на атомната централа.
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.
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Нейонизиращите 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 – открити (ОРУ) и закрити (КРУ) с високи
напрежения 110, 220 и 400 kV, както и със средни напрежения – 10, 20 kV.
Възобновяеми източници на енергия, използващи вятъра или слънчевата енергия за
производство на електрическа енергия – Ветрогенераторни паркове, фотоволтаични
системи. Най-големите Ветрогенераторни паркове са в северната част на сухоземната
ивица – около гр. Каварна, с. Българево, Шабла и др., като например („Топ 10“ на найефективните ветрогенераторни паркове в България). Те, освен че са източници на шум
и вибрации в околната среда, също са свързани с електроразпределителната мрежа в
страната, която е източник на електрически и магнитни полета с промишлена честота
50 Hz.
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. По-долу са изброени някои от тях:
•

базови станции за мобилна комуникация на 3-те мобилни оператора в различните
общини (са най-многобройните източници);

•

цифрови телевизионни излъчватели, технология DVB-T. Цифровите телевизионни
предаватели са 21 броя и те съдържат голям брой антени, излъчващи в различни
честотни ленти на микровълновия обхват, както и в УКВ-обхвата (цифрово УКВ
радио);

•

Военни комуникационни
инфраструктура;

системи,

както

и

радари

на

Пристанищната
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•

SOS система за морския флот с мощен излъчвател “Калиакра” (най-мощният
източник на радиовълново лъчение в района, но не работещ);

•

Радиолокаторни станции за оповестяване при миграция на птици във
Ветроенергийните паркове, с цел безопасна миграция на птиците имат ограничена
хигиенно-защитна зона, която се намира в границите на огражденията на
Ветроенергийния парк;

•

Подвижни радиолокационни
транспортни средства.

съоръжения

на

плавателните

и

летателните

Излъчвателите на Пристанищната инфраструктура включват различни УКВ и
микровълнови източници на електромагнитни полета, монтирани в 19 пункта, както
следва: Балчик-1, Рейдова кула-Бургас, Рейдова кула-Варна, РКС Каменар, Балчик-2,
Белослав 2, Бургас, Варна, Варна север – Траката, връх Китка, Галата 2, Емине 1,
Калиакра 1, Кичево, Нефтопристанище Росенец, Обект 6, Поморие, РПЦ „Китка“,
Фериботен комплекс Варна. Тези излъчватели са част от “Информационна система за
управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)“ и са сравнително мощни, като
основно са насочени в посока към морската повърхност, поради което не се очаква
въздействие върху населението.
В района има цифрови телевизионни излъчватели, технология DVB-T. Цифровите
телевизионни предаватели са 21 броя и те съдържат голям брой антени, излъчващи в
различни честотни ленти на микровълновия обхват, както и в УКВ-обхвата (цифрово
УКВ радио). Те са описани по-подробно в Раздел 8 на настоящата ЕО.
Базовите станции за мобилна комуникация са най-многобройните източници. Те също
са описани по-подробно в Раздел 8 на настоящата ЕО.
Най-мощният източник на радиовълново лъчение в района се намират до с. Българево
(SOS излъчвател за морския флот и с военно предназначение), но той не излъчва.
Както е описано по-горе, сравнително мощни са и радарите на Пристанищната
инфраструктура и основно са насочени в посока към морската повърхност, поради
което не се очаква въздействие върху населението.
Радарите за оповестяване при миграция на птици имат ограничена хигиенно-защитна
зона, която се намира в границите на огражденията на Ветроенергийния парк „Св.
Никола“, както и в района на с. Българево – „Калиакра уинд пауър“.
5.11 Население, човешко здраве
Население
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
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2011 и 2015 населението е нараснало с 500 души.Данни за населението за 2011 и 2015
година са дадени в таблица 5.11-1.
Таблица 5.11-1. Население за 2011 и 2015 година
Област

ДОБРИЧ

ВАРНА

БУРГАС

Община

Данни за броя на населението от
последното преброяване (към
01.02.2011 г.)

Данни за броя на населението
към 31.12.2015 г.

Шабла

5 069

4 684

Каварна

15 358

14 575

Балчик

20 317

20 107

Аврен

8 574

9 658

Аксаково

20 426

20 900

Варна

343 704

343 301

Бяла

3 242

3 326

Долни чифлик

19 360

18 914

Бургас

212 902

209 613

Несебър

22 348

26 920

Поморие

27 658

27 473

Созопол

12 610

12 804

Приморско

6 604

6 311

Царево

9 291

9 377

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 нанаселението,
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)
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•

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.
Основните моменти са:
1) определяне на факторите, които ни дават представа за общественото здраве в даден
регион;
2) оценка на различията на тези фактори;
3) оценка и анализ на здравните рискове свързани с тези фактори;
4) създаването на композитен коефициент за оценка на регионалния здравен риск.
За целта са ползвани последните налични данни от Националния статистически
институт и Националния център по обществено здраве и анализи по региони (28
области в страната). Факторите (индикаторите), които са подбрани за анализ са
групирани в пет основни групи, както са показани в Таблица 5.11-2.
Таблица 5.11-2. Показатели и индикатори за оценка
Показател

Индикатори

Демографски

Раждаемост

(основните
три
витални показатели и
един комплексен)

Смъртност
Детска смъртност
Средна продължителност на живот

Здравна
(институции
човешки
ресурси)

служба
и
ресурси

3

Брой лечебни заведения за болнична помощ
Всичко персонал в лечебни заведения за болнична помощ
Лекари в лечебни заведения за болнична помощ
Брой сестри в лечебни заведения за болнична помощ
Брой разкрити болнични легла
Индивидуални и груповипрактики за първична медицинска помощ -общо

Дейност

Брой хоспитализация

на здравната служба

Използваемост на болничните легла
Обслужени от ЦСМП
Обслужени от спешни отделения
Обслужени родилки
Оперирани болни

Заболяемост4

Заболяемост по смъртност — починали от:
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Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон) -С18
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза - С50
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) - С53
Стенокардия -120
Хронична исхемична болест на сърцето - 125
Субарахноидален кръвоизлив - 160
Последици от мозъчно-съдова болест - 169
Инфекциозна заболяемост
Дизентерия (шигелоза)
Вирусни хепатити
Регистрирани новооткрити заболяванияот активна туберкулоза
Заболяемостпонеработоспособност
Първичноиивадилизиранилицадо16 г.
Първичноиивалидизиранилицанад 16 г.
Социалноикономически
фактори

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

Средна годишна заплата на наета лица по трудови и служебни
правоотношения
Относителен дял на бедните спрямолинията на бедност за областта
Население вриск от бедност или социално изключване
Коефициенти набезработица
3

Здравната служба включва всички лечебни и здравни заведения и органи за управление в здравната
система. Здравната служа има основно влияние върху общественото здраве

4

Заболяемостта, като негативен показател се изследва в няколко основни направления: заболеваемост по
обръщаемост (обърнали се към здравната служба лица по брой и структура); заболяемост по смъртност
(починали по брой и структура лица), заболяемост по хоспитализация (приети и лекувани в лечебните
заведения за болнична помощ); инфекциозна заболяемост и заболяемост по еработоспособност(временна
и трайна)

При изчисляване на коефициентите на индикаторите за съответните региони е
използван метода на z-тест и приложен min-max модела.
Получените резултати за всеки от индикаторите и съответно показателите са разделени
на пет квинтила от 0 до 20; до 40; до 60; до 80 и над 80, което дава възможност за
образуване на петстепенна скала за оценка на риска, показана в Таблица 5.11-3:
Таблица 5.11-3.Петстепенна скала за оценка на риска
Риск

Много нисък
риск

Нисък риск

Среден риск

Висок риск

Много висок
риск

Квинтил

20

40

60

80

Над 80

Индикаторите, които са в квинтил 20 имат най-нисък риск спрямо изследвания масив от
данни т.е. са положителния диапазон на zи обратно тези в квинтил над 80 са с много
висок риск и са в отрицателната част на z и имат висока отрицателнастойност. При
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някои от показателите - напр. при демографските (смъртност и детска смъртност) и при
тези за заболяемост (негативен фактор за оценка на здравето) поради факта, че найниската стойност е най-добра бе извършено допълнително конвертиране на данните с
цел съпоставимост на рисковете.
Общата територия на Черноморския районе 20 760 кв. км и обхваща 18,7 % от
територията на България, а населението на района е 17,5% от общото население на
страната и включва областите Добрич, Варна и Бургас.Демографски показателина тези
области Таблица 5.11-4.
Таблица 5.11-4. Демографски показатели
Статистическ
и райони

Раждаемост

Смъртност

Детска
смъртност

Средна
продължителн
ост на живот

Комплексен
демографски
индикатор

Z1

Z2

Z3

Z4

Kz

-0,267

0,192

0,534

0,850

0,098

0,777

1,471

0,960

-0,336

0,718

1,098

1,320

-0,023

-1,300

0,227

Области
Добрич
Варна
Бургас

Коефициентите за заболяемост по смъртност са показани в Таблица 5.11-5.
Таблица 5.11-5. Коефициенти за заболяемост по смъртност
Статисти
чески
райони

Добрич
Варна

Злокачест
вени
образуван
ия
на
дебелото
черво С
18

Злокачест
вени
образуван
ия
на
млечната
жлеза С
50

Злокачест
вени
образуван
ия
на
шийката
на
матката С
53

Стенокар
дия 120

ХИБС 125

Субарахн
оидален
кръвоизл
ив 160

Последиц
и
от
мозъчносъдова
болест 169

-0,53

-1,26

0,01

0,05

0,12

-2,11

-1,02

-1,73

0,50

0,29

1,20

0,24

1,15
0,80

0,70
-1,68

Бургас

От таблицата е видно, че в област Добрич с най-висок рисков коефициент е
субарахноидален кръвоизлив, а в област Варна - злокачествени образувания на
дебелото черво.
Коефициенти за инфекциозна заболяемостсмъртност са показани в Таблица 5.11-4
Таблица 5.11-4. Коефициенти за инфекциозна заболяемост
Статистически
Райони

Дизентерия

Вирусни хепатити

Активна
туберкулоза(новооткрити)

Добрич

0,38

-3,08

1,06

Варна

0,53

0,62

0,24

Бургас

0,53

0,49

-0,49

(шигелоза)

От таблицата е видно, че с много висок риск от вирусен хепатит е област Добрич.
Комплексен коефициент на риска е показан в Таблица 5.11-5.
Таблица 5.11-5. Комплексен коефициент на риска
Статистиче

Демографск

Здравна

Дейност

Заболяемос

Социално-

Комплексен
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ски

и фактори

служба

т

Райони
Добрич
Варна
Бургас

икономичес
ки фактори

коефициент
на риска

-0,10

0,08

-0,43

-0,50

-0,51

-0,29

0,72

0,06

0,02

0,30

0,71

0,36

0.23

0,05

0,14

0,09

0,50

0,20

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.)
Водите 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 2011г. 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
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.
Резултатите от провеждания мониторинг за всяка зона на къпане се обобщават след
края на съответния сезон на базата на всички проведени изследвания в зоната за къпане
по два микробиологични показателя
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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 2011г. в
сравнение със сезон 2010г.
•

От 89 зони за къпане, разположени по Черноморското крайбрежие 86 (или
96,6%) отговарят на задължителните изисквания (при 100% за 2010г.), 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% 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%.
Трябва обаче да се посочи, че 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.
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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-долу.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
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 неблагоприятновърху
качеството на въздуха.
Дори да не се реализира Морската стратегия, то 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
6.2.1 Повърхностни води
При не прилагането на Морската стратегия няма да се приложат Новите мерки, което
няма да се отрази върху повърхностните 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“, които се очаква да имат пряко положително
въздействие върху повърхностните води и от там върху морските води.
6.2.2 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, основновследствиена реализацията на някои от съществуващите
мерки, които са част от „Програмата от мерки за постигане на целите зауправление на
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речните басейни в Черноморския район 2016-2021 г“, „Програмата от мерки за
намаляване на риска от наводнения“ В ПУРН 2016-2021 г. и др., които ще се приложат
независимо дали ще се реализира Морската стратегия или не.
6.2.3 Морски води
Евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагане на Морската
стратегия се определя като „Нулева алтернатива“. 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 по-бавно 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.
Вероятните последствия се разглеждат по-долу.
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 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 определените за депониране на драгажни маси
намиращи се 12 милната зона:
•

срещу нос Галата, кръг с радиус 500 m и център с географски координати N
43°08,020'иE 28°12,727'(определен съгласно чл.62 от Закона за морските
пространства, вътрешните морски пътища и пристанищата на България
(ЗМПВВППРБ)

•

района на Бургаски залив - кръг с диаметър 300 m и център с географски
координатиN 42°32'45" и E 27°54'40" (Решение по ОВОС № 24-6/2001 г. на
Министъра на околната среда и водите и последващи Заповеди РД418/20.05.2002 г. и № РД – 134 / 10.03.2006 г.)

И двата района се намират в териториалните води на Р България (12 морски мили). В
близост до Варненски залив, най-близко разположената защитена зона (ЗЗ за опазване
на местообитанията “Емона”) до разрешения район за депониране на драгажни маси
отстои на около 16,4 км от него, а останалите над 19 км и повече. В близост до
Бургаски залив, най-близко разположената защитена зона (ЗЗ за опазване на
местообитанията “Емине - Иракли”) отстои на около 10 км от разрешения район за
депониране на драгажни маси, а останалите на над 19 и повече км.
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“, които се очаква да имат положително въздействие
върху морските води.
6.3 Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
6.3.1 Земни недра
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Без прилагане на Морската стратегия не се очаква промяна в земните недра, както и на
условията на добив от земните недра.
6.3.2 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. Като цяло останалата част от
новите мерки, заложени в Морската, стратегия нямат директно въздействие върху
почвите в крайбрежните райони и без нейното прилагане ще се запазят съществуващите
тенденции по отношение на състоянието почвите.
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.
6.3.3 Субстрат на морското дъно
Тъй като се очаква Морската стратегия и Програмата от новимерки да окаже общо
положително въздействие върху дънните субстрати, то неприлагнето 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
Състоянието на околната среда без прилагането на Морската стратегия ще доведе до
запазване, но в някои случаи и до леко влошаване на съществуващото положение и
тенденциите по отношение на ландшафта. 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 са част от други планове и програми, включително и тези от ПУРБ в
Черноморския район 2016-2021 г“, които се очаква да имат положително въздействие
върху ландшафта, тъй като предвиждат прекратяване на замърсяване на почвите и
водните обекти от битово-фекални 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.
6.5 Биологично разнообразие
6.5.1 Фитопланктон
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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).
6.5.2 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 вереги, Дескриптор 1Биоразнообразие, както и отложен ефект по Дескриптор 9 – Замърсители в риби и
други морски хранителни продукти.
6.5.3 Макрофитобентос
Неприлагането на дейности по нови мерки, свързани с подобряване на състоянието по
Дескриптор 1-Биоразнообразие (мерки 14, 15), ще доведе довлошаване 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.
6.5.4 Макрозообентос
Оценката за очакваните негативни ефекти на „нулева алтернатива” върху качествата на
морските повърхностни води е извършена, като са взети предвид обхватите на
дейностите за изпълнение на предвидените 23 мерки.
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.
6.5.5 Риби
Морската стратегия ще надгради и разшири много от мерките, предвидени в другите
релевантни програми и планове.
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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.
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.
6.5.6 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.
6.5.7 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 (главо 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.
6.5.8 Защитени територии по ЗЗТ
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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
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.
6.5.9 Защитени зони по ЗБР
Морската стратегия ще надгради и разшири много от мерките, предвидени в другите
релевантни програми и планове.
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
Евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагане на Морската
стратегия и новите мерки в ПоМ се определя като „Нулева алтернатива“. Не
прилагането на Морската стратегия няма да доведе до промяна в/върху материалните
активи.
При този сценарий в сила ще останат в действие само Съществуващи (реализирани и
планирани) 69 мерки и тъй като някои от тях са свързани с материалните активи като
ПСОВ, брегозащитни съоръжения и др., то при реализацията им се очаква да има
положително въздействие върху материалните активи.
6.8 Отпадъци
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, 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,
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освен до здравни, но и икономически проблеми свързани с развитието на туризма и
като цяло на крайбрежните общини, което рефлектира и в икономиката на РБългария.
В този случай в сила ще останат в действие само Съществуващи (реализирани и
планирани) 69 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.
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.
6.10 Вредни 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.
Това не се отнася до йонизиращите и нейонизиращите лъчения, които няма да имат
промяна, свързана с прилагането на Морската стратегия или нейното неприлагане.
По отношение на бреговата ивица, Морската стратегия не предвижда специфични
мерки за намаляване на въздействието от физическите фактори. Други Европейски
директиви, както и национални нормативни актове третират контрола и ограничаването
на шума, вибрациите, йонизиращите и нейонизиращите лъчения в работната среда и в
населените места, така че за бреговата ивица неприлагането на Морската стратегия
няма да окаже влияние.
6.11 Население, човешко здраве
Без прилагане на Морска стратегия няма да се създадат условия за реализиране на
целите, свързани спостигане 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.
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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 17
защитени зони по Директива за местообитанията и 14 защитени зони по Директива за
птиците.
Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за местообитанията са:
•

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

•

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.

•

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за птиците са:
•

Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на
опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние.

•

Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в зоната,
за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

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 настоящата 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.
Свързаното културно наследство в обхвата на българската му акватория се разглежда
като система от взаимосвързани териториално, културно-исторически, ландшафтно и
пространствено топоси и типове експозиционни среди – типологичен черноморски
културен и исторически ландшафт; артефакти – движими (с локация под вода във
всички акваториални зони – крайбрежна, шелфа и дълбинните води), същои недвижими
/устройствени структури - части от исторически урбанистични структури, останали под
вода главно в обхвата на крайбрежната зона и отчасти – в шелфа, в резултат от
природни въздействия – земетресения; брегова абразия; дънните драгирания и
отслабване на устойчивостта на бреговите откоси и предизвикване на свлачищни
процеси – условия за промените във въздействието на урбанизираната среда и на
ландшафта;
234

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

Черноморската акватория и крайбрежие (Западното за Черно море), е с разнообразни
типологии природна среда, множество минерални извори по крайбрежието и в
акваторията му, сладко-и соленоводни и смесени басейни (езера, лимани, делти и пр.)
специфичните видове исторически и културни ландшафти, също и типологична
урбанистична структура на градовете.
Те създават условията и експозиционната среда на културното наследство с локални,
регионални, национални и световни ценностни характеристики, което е предпоставка за
развитие на различни и иновативни форми на общ, специфичен и специализиран
културен туризъм, на базата на добре развити структури на функционалните системи.
Историческите и културни ландшафти на урбанистичната структура на градовете
по българското Черноморие
Морските ландшафти имат две основни визии на въздействие:
•

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;

Особено явление е примерът със Созополското крайбрежие с изцяло преобразени
природна рамка, очертания на бреговата ивица, на исторически и културен ландшафт:
•

изцяло потънали в морските води структури от природни форми, и на
исторически и културен ландшафт (гората, неолитното селище и антични
структури край Созополските острови – Св.Иван, Св.Петър, Св.Кирик);

Основен фактор за урбанизацията на българското черноморско крайбрежие са
източниците на питейна вода – естествените минерални извори, с каквито изобилства
неговата топография; Водите на множество от тези извори и днес се изливат директно
във морските води.
В това отношение е истински удивително възникването и развитието на гр.Бургас,
който до 60-те години на ХХв. е без добро водоснабдяване заради липсата и
отдалечеността на естествените водоизточници, докато не се изгражда Камчийския
водоснабдителен градски водопровод, който спира миграцията на местното население и
дотогава сравнително малкият, но с голямо пристанищен град, започва да се развива
динамично с темп, благодарение на който днес градът е третият по големина в страната
и най-големият – на южното Черноморие.
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
накрайбрежната акватория; със силозите /най-вече предназначени за складиране
и товарене за износ на зърнените култури от Добруджа - за северното
Черноморие – Балчик, Каварна;и от Тракияза 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
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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;

Малките селища – предимно селата, са разположени навътре в пространствата на
материка и нямат отношение към крайбрежните зони и пространства. Урбанистичната
им структура е характерната за съответния регион;
В зоната между градовете в крайбрежната зона и селата се локализират курортните
селищни образувания – комплекси и агломеративен тип структури, като най-мащабните
от тях заемат свободните територии и пространства между традиционните градове в
крайбрежната зона и променят значително структурата на историческите и културни
ландшафти; трансформират традиционните структури на историческите градове и
курортни комплекси в агломеративниструктури, които се развиват повече като селищни
образувания, отколкото като рекреативни зони на отдиха и туризма, създават
демографски срив на селищата, тангиращи крайбрежната зона – те обезлюдяват, макар
да са в зоната от половин – до часовия изохрон, а крайбрежието се пренаселва и
съответно се влошават екологичните качества по цялото крайбрежие. И в двата случая
структурите на недвижимото културно наследство /НКН/ са в риск – едните от
обезличаване и нарушена идентичност на контекста на средата им, а другите – просто
се самосрутват и изчезват. Инфраструктурата на устойчивия туризъм и свързаното с
развитието му обслужване е шанс за алтернативно дисперсно развитие на селищните и
курортните, културните и комуникационно-транспортните функционални системи.
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, от
които 1 морска защитена територияи19 природни забележителности.
Природните паркове се управляват с цел:
•

поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното
разнообразие в тях;

•

предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
рекреационни дейности;

•

устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на
традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на
туризъм

Поддържаните резервати се управляват с цел:
•

поддържане на природния им характер;

•

научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг;
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•

възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия
на местообитанията им;

•

опазване на генетичните ресурси.

Резерватите се управляват с цел:
•

запазване на естествения им характер;

•

научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг;

•

опазване на генетичните ресурси;

•

запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки,
ендемитни и реликтни видове;

•

развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и
застрашени местообитания.

Защитените местности се управляват с цел:
•

запазване на компонентите на ландшафта;

•

опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията,
отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата - обект на
защита;

•

предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и
екологичен мониторинг;

•

предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване.

Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени
особености.
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.
7.3.Зони, предвидени за добив на вода за човешка консумация
7.3.1 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
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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.
Код на зоната за защита за
питейно водоснабдяване

Код на водното
тяло

Име на водното тяло

BG2KA47399MS020

BG2KA400L024

яз.
"Камчия"
водоснабдяване

BG2IU04919MS007

BG2IU400L011

яз.
"Ясна
поляна"водоснабдяване

BG2KA04919MS023

BG2KA900L021

яз. "Тича" - за питейно-битово водоснабдяване

4 BG2KA400R042

BG2KA400R043

р. Луда Камчия - с. Ичера, Сливен за питейнобитово водоснабдяване

-

за
за

питейно-битово
питейно-битово

Повърхностните води като зони, предвидени за добив на вода за човешка консумация,
по същество не могат да бъдат засегнати от реализацията на Морската стратегия и
ПоМ.
7.3.2 Подземни води
На територията на 14-те общини с разкрития на брега на Черно море, във вътрешната
му прибрежна зона и към повърхностните води в крайбрежния район попадат изцяло
или части от 14 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, с кодове
съответноBG2G000000Q005, BG2G000000Q006, BG2G000000Q008, BG2G000000Q009,
BG2G000000Q010,
BG2G000000Q012,
BG2G000000Q014,
BG2G000000N018,
BG2G000000N019,
BG2G00000Pg026,
BG2G00000Pg027,
BG2G00000Pg028,
BG2G00000K2034 и BG2G00000K2035, Наличната в проекта на ПУРБ 2016-2021 г
информация за тези подземни тела e отразена в Таблица 5.2.2.1 на настоящата
екологична оценка.
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), налично
на:
http://www.bsbd.org/UserFiles/File/PURB/2015/Razdel_3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0
%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.2.1.pdf. 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. Наредба № 5 и Наредба № 11 за води за къпане уреждат
начина на провеждане на мониторинга. оценката на състоянието на водите и
управлението на зоните за къпане. Наредба №11 се прилага до 31.12.2014г. Към
момента основната действаща е Наредба № 5 от 30.05.2008 г. (изм. ДВ. бр.5 от 18
Януари 2013г.) за управление качеството на водите за къпане. Чрез нея се въвеждат
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изискванията на Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15
февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и се отменя Директива
76/160/EИО. Съгласно критериите на наредбата. водите за къпане се класифицират
като: "лоши", "задоволителни","добри" или"отлични". Прилага се 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". Наредбата се прилага за водите за къпане във всяко място
(обособена част) от повърхностно водно тяло. където компетентният органочаква през
сезона за къпане голям брой къпещи се и за което няма издадена постоянна забрана за
къпане или постоянно предупреждение. че къпането не е разрешено.
Действащата към момента Наредба № 5 от 2008г. за управление качеството на водите за
къпане предвижда извършване на постоянен мониторинг само по два микробиологични
показателя - „чревни ентерококи" и „Ешерихия коли", което се прилага от сезон за
къпане 2011г. Само в определени случаи, при проучване на налично замърсяване или
други проблеми в зоните за къпане е възможно да се изследват и други показатели. За
българската крайбрежна зона се счита. че сезонът за къпане започва приблизително
между 15 май и 1 юни и свършва между 31 август и 30 септември. Към момента,
състоянието на водите за къпане се класифицира в следните категории: „отлично“,
„най-малко задоволително“, „лошо“ и „невъзможно до се определи“ (недостатъчен
брой проби, нова зона, затворено за ползване, в процес на промяна).
В Таблица 7.4-1 са сумирани данните за състоянието на крайбрежните зони за къпане за
периода 2012-2015, а на Фигура 7.4-1 са представени тенденциите в развитието на
качествата на водите за къпане за периода 2007-2015г. В периода 2009-2011г. се
наблюдава тенденция към влошаване на качествата на водите, като отчетеното рязко
влошаване през 2011г. най-вероятно се дължи на въвеждането на по-строгите
изисквания към качеството на водите за къпане. Следва период на постепенно
подобряване-2012-2013г. През този период 98,9% от зоните постигат „най-малко
задоволително“ състояние, докато през 2014-15г. те са 96,7%. През същия период
процентът на зони за къпане, където водите са категоризирани с „лошо качество", се е
увеличил от 1 на 3 и съставлява 3,3% от общия им брой. Двете зони се намират в
рамките на Варненски залив, а третата - в Лозенец. Липсват временно или постоянно
забранени за ползване зони.
Таблица 7.4-1. Състояние на крайбрежните води за къпане в периода 2012-2015г
(Източник: EEA, 2015. Bulgarian bathing water quality in 2015)
Година

Води за
къпане

Отлично качество

Най-малкото
задоволително

Лошо качество

брой

брой

%

брой

%

брой

%

2012

89

55

61.8

88

98.9

1

1.1

2013

90

59

65.6

89

98.9

1

1.1

2014

90

65

72.2

87

96.7

3

3.3

2015

90

63

70.0

87

96.7

3

3.3

Забележка: Клас “Най-малко задоволително” включва също и води за къпане, които са в „отлично“ състояние
поради което сумата от дяловете е под 100%.
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На Фигура 7.4-1 са представени тенденциите в развитието на качествата на водите за
къпане в периода 2012-2015г., а на Фигура 7.4-2 е представена карта на зоните и
тяхното състояние за сезон 2015г.
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Фиг 7.4-1 Тенденции в изменение на състоянието на зоните за къпане в периода 2007-2015г.
Източник: EEA, 2015. Bulgarian bathing water quality in 2015.
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Фигура 7.4-2 Разпределение и състояние на зони за къпане и през сезон 2015г.
Източник: : EEA, 2015. Bulgarian bathing water quality in 2015.

За доброто състояние на крайбрежните зони за къпане е много важно състоянието на
пречиствателните станции за битови отпадъчни води, които заустват в крайбрежната
зона. В ПУРБ е отчетено, че през 2015 г. са пуснати в експлоатация няколко нови
пречиствателни станции за битови отпадъчни води, които заустват в крайбрежната
зона: Поморие (рехабилитация на ПСОВ), Равда-к.к. Слънчев бряг-Несебър
(рехабилитация на ПСОВ), Созопол (нова ПСОВ), Черноморец (в Созополска ПСОВ),
Банево-Ветрен-Минерални бани (нова ПСОВ). За останалите 21 агломерации с повече
от 2000 жители в Черноморския басейн пречистване на отпадъчните води се предвижда
до края на 2020г.
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 видовеса
дадени в Приложение 3.4.1.1 от ПУРБ 2016-2021 (проект), арегистър на повърхностни
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течащи води – реки, осигуряващи условия за обитаване от рибни видове са дадени 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 8 подземни водни
тела в общините с разкрития на брега на Черно море, във вътрешната му прибрежна
зона и към повърхностните води в крайбрежния район, водите на които са замърсени и
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Това са подземните
водни тела с кодове BG2G000000Q006, BG2G000000Q008, BG2G000000Q009,
BG2G000000N018, BG2G00000Pg026, BG2G00000Pg027, BG2G00000Pg028 и
BG2G00000Pg029.
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 90 броя крайбрежни води за къпане, както и зоните за
отглеждане на черупчести, всички посочени по-горе в т.5 от ЕО.
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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.През зимните месеци, в резултат от масовото използване на фосилни горива, в
зависимост от микроклиматичните и топофизични характеристики на района се
формират високи нива на замърсяване с ФПЧ10, заедно с приноса на транспорта, поради
реемисия на прах от пътищата, непочистени улици и др.
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
водиот изградените преди 20 и повече годиниобекти на леката промишленост и
селското стопанство.

•

Контролът на предприятията, чиито отпадъчни води се заустват в
канализационните системи нанаселените 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, катоголяма 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
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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, попадащи в общините с разкрития на
брега на Черно море, във вътрешната му прибрежна зона и към повърхностните води в
крайбрежния район, 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 станцииза отпадъчни води;
•

промишлени оператори;

•

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, кариери;

•

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 със следните кодове:
BG2G000000Q005,
BG2G000000Q006,
BG2G000000Q007,
BG2G000000Q008,
BG2G000000Q009,
BG2G000000Q011,
BG2G000000Q012,
BG2G000000Q014,
BG2G00000N023, BG2G00000N025, BG2G00000N044 и BG2G00000PG029.
Натиск от водовземане:
• значителни водовземания с експлоатационен индекс над 40 % в подземни водни
тела BG2G000000Q005, BG2G000000Q006, BG2G000000Q014, BG2G00000N025
и BG2G00000Pg026;
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•

нерегламентирано водовземане
водоснабдяване и други цели;

от

подземни

води

за

питейно-битово

Посочените основни природни и антропогенни източници на замърсяване и натиск от
водовземане обуславят съответните промени в естественото химично и количествено
състояние на подземните води. Част от тях се дренират директно в Черно море и/или в
повърхностните води в крайбрежния район и се смесват с морската вода. Преносът на
замърсители от подземните води очевидно не се отразява съществено върху
състоянието на морската среда, поради което се очертава с „незначителна“ значимост.
Натискът и въздействието върху подземните води от услугите, предоставяни от
използването на морската среда се изразява основно в:
•

потреблението на подземни води и генерирането на твърди отпадъци и
отпадъчни води от туристическия бизнес;

•

интрузия на морска вода в подземните води в непосредствена близост до
крайбрежната зона.

Туристическият бизнес оказва допълнителен сезонен натиск нърху количественото
състояние на подземни води, респективно върху разполагаемите ресурси на
крайбрежните подземни водни тела, какго и върху химичното им състояние, основно
поради увеличаване на товара от заустване на отпадъчни води.
Морската интрузия е 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, посочени по-горе в раздел 5.2.2,около сравнително
близко разположени покрай морския бряг водовземни съоръжения, от които се добиват
значими водни количества присъздавани 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, както следва:
●В ПВТ с код BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р.Двойница –
Участък„12бр. сондажи, гр. Обзор, с водоползвател „Одесос-570“ ЕООД (фиг. 8.2.2-1).
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Фиг 8.2.2-1. Морска интрузия в подземно водно тяло с кодBG2G000000Q014
/Съгласно Проект на ПУРБ на ЧБ 2016-2021 г./

Водовземните съоръжения Р-1÷Р-12 са с местоположение в терасата на р. Двойница, на
600 m от брега на Черно море. От тях сондаж Р-5 е мониторингов пункт с
кодBG2G000000QMP135. В естествени условия потокът е насочен от запад на изток
към морето. При работа на всички кладенци се създава депресиякъм тях, тъй като
надморската височина на динамичното водно нивое от 3,16 до 6,98m по-ниско от
морското ниво. За периода 2010÷2014 ге установено устойчиво изменение на
концентрациите
на
показателите:
електропроводимост,
хлорни
йони
и
сулфати.Кладенците са с предназначение за водоползване за други цели.
● В ПВТ с код BG2G000000N044 - Порови води в неоген-сармат Североизточна и
СреднаДобруджа - Участък „Прибрежна част Граничар-Дуранкулак-Ваклино-КрапецЕзерец-Шабла и Тюленово“,включващ 21 водовземни съоръжения.В6 кладенеца оттях
се реализира динамичното ниво 0,10÷48,11 m под морското ниво. Две водовземни
съоръжения са мониторингови пунктове - в Тюленово с код BG2G000000NМР038 и
помпена
станция
за
питейно-битово
водоснабдявяне
„Крапец“
с
кодBG2G000000NМР037 (фиг. 8.2.2-2).

Фиг 8.2.2-2. Морска интрузия в подземно водно тало с код BG2G000000N044
/Проект на ПУРБ на ЧБ 2016-2021 г./

Кладенците са изграденив сарматски отложенияс карбонатен фациес и са представени
от пясъци, варовици и мергели.Естественото дрениране в района е чрез концентрирани
изходища на подземни води в Шабленското и Езерецкото езеро. Прясната подземна
вода, която се излива в езерата, поддържа в тях по-високо ниво от морското.
Отложените глинести материали в езерата с дебелина около 30 m създават своеобразен
екран, който разделя прясната подземна вода от солената морска вода. Западно от
езерата се осигурява черпене на значителни количества вода чрез сондажи без опасност
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от засоляване.Между езерата и морето, където липсва глинестия екран, прясната вода
която идва от запад "плува" надсолената морска вода. Това създава естествени
предпоставки за проявление на интрузия в прибрежния участък. При водочерпене с
максимален дебит през активния сезон се извършва привличане на солени води, тъй
като надморската височина на динамичните водни нива е под морското равнище.За
периода 2010÷2014 ге установено устойчиво изменение на концентрациите на
показателите: хлорни йони и натрий. В този участък на морска интрузия има
водоизточници, черпещи подземни води за питейно-битово водоснабдяване.
Резултатите за морската интрузия са получени отпровеждания количествен и химичен
мониторингпо Националната програма за мониторинг на околната среда и от
собствениямониторинг, изпълняван от титулярите на разрешителните за водовземане.
По принцип морска интрузия е възможна и в нови водовземни съоръжения, евентуално
изградени в близост до морския бряг в подземните водни тела с безнапорен характер,
описани по-горе в табл. 5.2.2-1. Разрешителни за изтраждане и водовземане от такива,
застрашени от морска интрузия, водовземни съоръжения не следва да се издават.

8.2.3 Морски води
Екологичните проблеми възникват основно от човешките дейности, упражняващи
натиск върху морската среда, които се подразделят на две основнигрупи:
•

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 2014г 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. Тази
оценка за съществуващи екологични проблеми свързани с качествата на морските води
изглежда по-адекватна отчитайки, че решаващи за оценка на екологичното състояние са
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БЕК. Данните дават възможност да се очертаят зоните с екологични проблеми и
евентуалното им въздействие върху ЗЗ, намиращи се в крайбрежната зона или имащи
хидравлична връзка със съответното водно тяло. 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
8.3.1 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
нефтопродукти, при аварийни разливи. При аварийно изтичане на природен газ има
опасност за обгазяване на определени територии, а също така и от пожар.
При проучване и добив на нефт и газ в акваторията на морето, при неспазване на
добрите практики има опасност от локлано замърсяване на морската вода със сондажна
промивка (бентонит и др.) и нефто продукти при авариен разлив.
8.3.2 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. Обезлесяването и
прочистването на естествената растителност при реализация на инфраструктурни,
промишлени, туристически и др. проекти, интензивното земеделие и липсата на
адекватни противоерозионни мероприятия водят до задълбочаване на проблемите,
свързани със загуба на ценни почви в следствие на развитието на ерозия. 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. Проблемите, свързани с
транспорта, се изразяват в локални замърсявания с нефтопродукти, засоляване на
околните почви в следствие на поддръжката на пътната мрежа в зимни условия и
замърсяване с битови отпадъци. Всички складове за опасни вещества създават реална
опасност за околната среда и населението. Промишлените предприятия са един от
основните източници на замърсяване на почвите с тежки метали, а теченията на реките
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се явяват най-честия транспортен коридор, чрез който тези замърсители попадат в
почвите, понякога на значителни разстояния от източника си.
Вкисляването е процес при който под действие на природни и антропогенни фактори се
увеличава съдържанието на киселини в почвата. Реакцията на почвата влияе пряко
върху подвижността и усвоимостта на хранителните и нехранителните елементи, а
оттам и върху растежа и развитието на растенията. 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 капациет на
почвата. Засолените почви обикновено заемат равнинни терени със слаб или без отток
на повърхностните води. При това положение водите, които носят почвеният разтвор,
се изкачват много близко до повърхността и при изсъхване на почвата солите
кристализират. Засоляване се получава също при широко прилагане на изкуствено
напояване. Засолени почви се срещат на територията на общините Несебър, Поморие,
Бургас и Приморско.
8.3.3 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;

•

туризма в крайбрежната зона.

Освен преки загуби, изграждането на хидротехническисъоръжения има непряко
увреждащо въздействие поради нарушаване на естествения хидродинамичен и
литодинамичен режим, вследствие на което се влошава водообмена в повлияната
акватория и се причинява затиняване на дънните субстрати.
Пристанищната дейност води до физическо увреждане и замърсяване на дънните
субстрати в акваторията на пристанищата. Увреждането на дънните субстрати е
следствие от периодичното драгиране и последващото депониране на драгажни маси, а
замърсяването е резултат от попаднали в морето отпадъци от корабите или разсипани
товари при товаро-разтоварни дейности или авариини ситуации.
Най-сериозно физическо увреждане на дънните субстрати и асоциираните биологични
съобщества в българския участък на черноморския шелф е промишленият риболов с
активни пелагични или дънни риболовни уреди.Активният начин на риболов, особено с
дънни уреди, води до абразия на морското дъно и по-специално на уязвимите
биогенните субстрати. Приема се, че използването на пелагични тралове за улов в
придънния воден слой (до 0,5 – 5 м над дъното) оказват абразивен натиск върху дъното,
подобно на дънните тралове, тъй като части от съоръжението (тежести, вериги, въжета,
долна яка, торба на трала) са в контакт с повърхностния слой на субстрата. Най-голям
обхват на силен натиск от абразия се установява във фазеолиновите тини, шелфовите
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тини на горния циркалиторал и мидените банки. Дълбоките шелфови тини и пясъците
са относително слабо засегнати, като за пясъците натискът е възможно да е подценен
поради липсата на данни.
Въздействията върху дънните субстрати, които се генерират от туризма, се изразяват в
увеличане на количествата на отпадъчните води и битовите отпадъци, които постъпват
в морската среда в районите на курортните и селищните образувания. Тези въздействия
имат подчертан сезонен характер и могат да бъдат редуцурани чрез изграждането на
пречиствателни станцииза битови отпадъчни води.
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
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 обективследствие от присъствието на строителна
техника на съответния терен. Косвени въздействия върху ландшафтните
компоненти вследствие на промени в използването на земята, подходящо
осветление на площадката на обекта, поставяне на огради и знаци,
транспорт/маршрути за достъп, свързваща инфраструктура, разчистване на
растителност по време на строителните дейности;

•

Нарушаване, замърсяване с химически вещества и промяна на ландшафтните
компоненти от безразборното натрупване на битови, производствени, опасни
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 ;

•

Визуално-естетическо въздействие на ландшафтите от презастрояване със сгради,
складове, не естетично изградена инфраструктура и други съоръжения за
построяването и експлоатация на обектите.
8.5 Биологично разнообразие
8.5.1 Фитопланктон
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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.
8.5.2 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 елемен 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.
8.5.3 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
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.
8.5.4 Макрофитобентос

В динамиката на промените на състава и разпространението на макрофитобентосните
видове в Черно море през последните десетилетия, са описани няколко периода, пряко
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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
въздествия, предизвикани от замърсяване, отфизически 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
климата. Потенциал за негативно въздействие върху макрофитобентоса в Черно море
има и от навлизането на инвазивни видове макроводорасли и бентосни безгръбначни
организми.
8.5.5 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.
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•

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.
8.5.6 Бозайници
Морските бозайници са на върха на хранителната пирамида в Черно море. Масовият
делфинолов до средата на 60-те години на XXвек 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:
•

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:
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o ниската численост на рибните запаси в Черно море в резултат от
прекомерния риболов
o 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.
8.5.7 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.
8.5.8 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.
Замърсяването на въздуха, особено в големите градове в резултат на интензивното
движение на автомобили води до влошаване на средата за живот, оттам до
ограничаване на биологичното разнообразие и дори до изчезване на синантропни
видове птици и бозайници. Отлагането на замърсители на въздуха е продължаващ
проблем за здравното състояние на горите и местата на растителните общности. Той
нарушава здравословния баланс на организми или екосистеми пряко или чрез
подкисляване на почвите. Взаимодействието на отложените замърсители на въздуха с
листната маса променя хранителния статус на дърветата и засилва податливостта им на
болестотворни гъбички или насекоми-вредители.
Общият брой на видовете, които са чужди за България, нараства постоянно от 1900 г.
насам. Най-уязвимите местообитания предвид навлизането и натурализирането на
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.
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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 създадениспециализирани 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;
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 отпадъци. За да могат
да се систематизират проблемите и да се премине към решаването им трябва да
се приеме План за действие за морски отпадъци, да се направят проучвания,
замервания, морфологичен анализи др., което ще спомогне за идентифициране
на проблемите с натрупването на морските отпадъци. Така ще може да се
определят и адекватни мерки за ограничаване на генерирането им от
крайбрежните ивици, специално на отпадъците, произхождащи от наземни
източници като нерегламентирани сметища или отпадъци, директно използвани
и изхвърлени от хората, вкл. от корабите или драгажните маси.

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;
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•

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти - съществуващите проблеми
са свързани с организационни мероприятия и необходимост от ефективен
контрол за проследяване, забрана и санкциониране при изхвърляне на такива в
морето, както и необходимост от достатъчно съоръжения и инсталации за
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. Въпреки, че към момента
количествата им не са значителни, следва да се има предвид, че изгражданите
към момента ПСОВ. и предвидените за изграждане ПСОВ за агломерации с над
10 000 екв.ж. по ОПОС 2014 - 2020 г. ще генерират нови, значителни количества
утайки, като трябва да се гарантира, че те няма да попаднат в морските води,
вследствие на неспазване на технологиите и съхранението им.
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 целияткрайбрежен район е предимно
курортен.Основните проблемиса свързани със здравето и живота на тези хора, които са
застрашени при влошаване състоянието на морската околна среда.

256

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

9. Цели на опазване на околната среда
9.1 Цели на опазване на околната среда на международно равнище
Основните цели за опазване на околната среда на международно ниво включват тези,
посочени в ключови стратегии, програми и планове на ЕС, като за основен
стратегически документ се приема Стратегия "Европа 2020".
С изпълнението на тази стратегия Европа се стреми да постигне растеж, който да бъде
интелигентен, приобщаващ и устойчив.
Интелигентен растеж означава постигане на по-добри резултати в ЕС в областта на:
•

образованието (прилагане на стимули за хората да се учат и да подобряват
уменията си);

•

научни изследвания/иновации (създаване на нови продукти/услуги, които водят до
растеж и работни места и съдействат за решаване на социалните проблеми);

•

дигитално общество
технологии);

(използване

на

информационни

и

комуникационни

Приобщаващ растеж означава:
•

Подобряване равнищата на заетост в Европа - повече и по-добри работни места,
особено за жените, младежта и по-възрастните хора;

•

Съдействие на хората от всички възрастови групи да предвидят и да се приспособят
към промените чрез инвестиции в умения и обучение;

•

Модернизиране на пазарите на труда и социалните системи;

•

Осигуряване облагите от растежа да достигнат до всички части на ЕС.

Устойчив растеж означава:
•

Развитие на по-конкурентна икономика с ниска въглеродна интензивност, в която
ресурсите се използват по ефективен и устойчив начин;

•

Опазване на околната среда, намаляване на емисиите и недопускане на загуба на
биоразнообразие;

•

Използване на водещото положение на Европа в разработването на нови
екосъобразни технологии и производствени методи;

•

Въвеждане на ефективни интелигентни електроразпределителни мрежи;

•

Използване на мрежи в европейски мащаб за осигуряване на нашите предприятия
на допълнително конкурентно предимство (особено на дребните производители);

•

Подобряване на условията за дейността, особено за малките и средните
предприятия;

•

Подпомагане на потребителите да правят напълно осведомен избор.

Стратегия „Европа 2020“ има 5 водещи цели за периода до 2020 г., както следва:
•

Заетост - работни места за 75% от хората на възраст между 20 и 64 г.;
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•

Научни изследвания и иновации - инвестиране на 3% от БВП на ЕС (отчитайки и
публичния, и частния сектор) в научни изследвания и иновации;

•

Изменение на климата и устойчивост на енергетиката - намаляване на емисиите на
парникови газове с 20% спрямо 1990 г., добиване на 20% от енергията от
възобновяеми енергийни източници (индивидуалната цел за България е 16%);
увеличаване на енергийната ефективност с 20%;

•

Образование - намаляване на броя деца, отпадащи от училище без да завършат, с
10%; поне 40% от населението на възраст 30-34 г. следва да има висше
образование;

•

Борба с бедността и социалното изключване - намаляване с най-малко 20 млн. на
броя хора, изложени на риск от бедност и социално изключване;

Тези 5 цели на равнище ЕС се адаптират и превръщат в национални цели за всяка
държава-членка в съответствие с конкретното състояние и обстоятелствата в нея.
Целите на Морската стратегия са свързани със Стратегия "Европа 2020"най-вече по
отношение на постигането на Устойчив растеж и по-точно: Опазване на околната
среда, намаляване на емисиите и недопускане на загуба на биоразнообразие.
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.2
Стратегията има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и
унищожаването на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест
приоритетни цели:
•

Опазване и възстановяване на природата;

•

Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги;

•

Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство;

•

Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси;

•

Борба с инвазивните чужди видове;

•

Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие.

Стратегията е неотменна част от стратегия „Европа 2020“ и по-конкретно на водещата
инициатива със заглавие „Европа за ефективно използване на ресурсите“.
Предвижданията на Морската стратегия са свързани с голяма част от тези цели
най-вече по отношение на: опазване и възстановяване на природата, поддържането
на екосистемите и устойчивото развитие, гарантиране на устойчивото използване
на рибните ресурси, борба с инвазивните чужди видове, мерки срещу глобалната криза
по отношение на биологичното разнообразие.
Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване
на Черно море, 2009 г.
Целите на Морската стратегия са свързани по отношение на постигането на
следните цели:
ПКЕС I: Съхраняване на живите търговски морски ресурси.

2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029
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ЦКЕС 1а: Устойчиво използване на наличната риба и други живи морски източници за
търговски цели.
1ДКЕС 16: Възстановяванс/рехабилитиране наличието па живи търговски морски
ресурси.
ПКЕС 2: Опазване на разнообразието и местообитанието на Черно море.
ИК ЕС 2а: Намаляване риска от изчезване на застрашените видове.
ПКЕС 26: Съхраняване на крайбрежния и морски местообитание и природа.
ЦКЕС 2в: Намаляване и управление на намесата на човека.
ЦКЕС 3: Намаляване на еутрофикацията.
ПКЕС 4: Гарантиране на доброто качество на водата за човешкото здраве, за
използването й при отдих и за аквабиотата.
Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
Стратегията, приета през април 2013 г, се състои от 3 цели, включващи общо 8
действия.
Цел 1. Насърчаване на действията от страна на държавите членки.
Действие 1: Насърчаване на всички държави членки да приемат подробни стратегии за
адаптация
Действие 2: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на изграждането на
капацитет и засилването на действията за адаптация в Европа (2013-2020).
Действие 3: Въвеждане на адаптацията в рамките на Споразумението на кметовете
(2013—2014 г.)
Цел 2. По-добра информираност при вземането на решения
Действие 4: Запълване на празнотите в знанията
Действие 5: Доразвиване на Climate-ADAPT за „обслужване на едно гише“ с
информация за адаптацията в Европа
Цел 3. Осигуряване на устойчивостта на действията на ЕС срещу изменението на
климата: насърчаване на адаптацията в ключови уязвими сектори
Действие 6: Улесняване на климатичната устойчивост на общата селскостопанска
политика (ОСП), политиката на сближаване и общата политика в областта на
рибарството.
Действие 7: Осигуряване на по-устойчива инфраструктура
Действие 8: Насърчаване на застрахователни и други финансови продукти за устойчиви
инвестиции и бизнесрешения.
Предвижданията на Морската стратегия са свързани с:
Действие 2 на Цел 1: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на изграждането
на капацитет и засилването на действията за адаптация в Европа (2013—2020 г.)
Комисията определи пет уязвими области, между които средствата трябва да се
разделят справедливо. Това включва и трансгранично управление на крайбрежните
зони.
Действие 6 на Цел 3: Улесняване на климатичната устойчивост на общата
селскостопанска политика (ОСП), политиката на сближаване и общата политика в
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областта на рибарството, където не са посочени специфични мерки в тази област, но
основната цел на политиките за адаптация трябва да бъде устойчивостта на водните
екосистеми, от които зависи риболовът.
9.2 Цели на опазване на околната среда на национално равнище
Целите за опазване на околната среда на национално ниво са отразени в основните
планове, програми и стратегии за България, като Националната програма за развитие
България 2020 г. (НПР БГ 2020) (приета от МС на 19.12.2012 г.), която е водещ
стратегически и програмен документ, определящ целите и политиките за развитието на
страната до 2020 г. В момента това е най-новият документ, съдържащ целите за
опазване на околната среда до 2020 г. на национално ниво.
Националната програма за развитие: България: 2020 г. (НПР BG2020)
е водещият стратегически и програмен документ, излагащ подробно целите на
политиките на развитието в страната до 2020 г.
Главната цел на НПР BG2020 е да се постигне качествен и балансиран дългосрочен
икономически растеж. За тази цел са определени три цели:
•

Повишаване на стандарта на живот чрез конкурентно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и осигуряване
на достъпно и качествено здравеопазване.

•

Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряване на оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за
населението.

•

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна среда за бизнеса, насърчаване на инвестициите, прилагане на
иновативни решения и подобряване на ефективността на ресурсите.

Основната цел на Морската стратегия е постигане и поддържане на „добро
състояние" на морската околна среда, която да гарантира липсата на съществено
въздействие или опасност за човешкото здраве и тя е свързана с част от цел 2 на
НПР БГ 2020, включваща: осигуряване на … качествена и здравословна околна среда за
населението.
Морската стратегия е свързана и с част от цел 3 на НПР БГ 2020,
включваща:подобряване на ефективността на ресурсите, тъй като МС гарантира
липсата на съществено въздействие или опасност за човешкото здраве, биологичното
разнообразие на морските екосистеми…
Цели на ДСМОС
Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) има за цел постигане и/или
поддържане на добро екологично състояние в морските води на ЕС до 2020 г. и
опазване на ресурсната база, от която зависят икономическите и социални дейности,
свързани с морското пространство. Добро състояние следва да се постигне чрез
разработване и прилагане на на стратегия за морските води във всяка страна - членка на
ЕС, която се състои от: първоначална оценка на техните води, характеристики, цели,
индикатори, програми за мониторинг и програми от мерки за постигане и поддържане
на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС/Good Environmental Status).
Тези изисквания са директно транспонирани в българското законодателство чрез
Наредба за опазване на околната среда в морските води (НООСМВ), приета с ПМС
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№ 273 от 23.11.2010 г. Съгласно НООСМВ за постигане и поддържане на ДСМОС се
разработва и изпълнява морска стратегия за:
1. 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;
2. 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.
Съгласно Директивата „добро състояние на околната среда“ означава състояние на
околната среда в морски води, когато те осигуряват екологично разнообразни и
динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и продуктивни в рамките на
присъщите за тях условия и при които използването на морската среда е на устойчиво
ниво, като по този начин се запазва потенциалът за използване и за дейности от
сегашните и бъдещите поколения: а) структурата, функциите и процесите в съставните
морски екосистеми, заедно със съответните физиографски, географски, геоложки и
климатични фактори позволяват на екосистемите да функционират пълноценно и да
поддържат своето равновесие спрямо причинените от човека промени в околната среда.
Морските видове и местообитания са защитени, предотвратено е намаляването на
биологичното разнообразие вследствие на човешки дейности, а разнообразните
биологични компоненти функционират в равновесие б) хидроморфологичните,
физичните и химичните свойства на екосистемите, включително тези, произтичащи от
човешки дейности в съответната зона, поддържат екосистемите във вида, описан погоре. Веществата и енергията, включително шумът, въведени в морската среда от
човека, не причиняват ефекти на замърсяване. Доброто състояние на околната среда се
определя на равнището на морския регион или подрегион, посочени в член 4, въз
основа на качествените дескриптори, посочени в приложение I. С цел достигане добро
състояние на околната среда се използва адаптивно управление въз основа на базиран
на екосистемите подход, т.е.: а) структурата, функциите и процесите в съставните
морски екосистеми, заедно със съответните физиографски, географски, геоложки и
климатични фактори позволяват на екосистемите да функционират пълноценно и да
поддържат своето равновесие спрямо причинените от човека промени в околната среда.
Морските видове и местообитания са защитени, предотвратено е намаляването на
биологичното разнообразие вследствие на човешки дейности, а разнообразните
биологични компоненти функционират в равновесие.
Морската стратегия и Програмата от мерки са свързани изцяло с целта за постигане и
поддържане на ДСМОС (добро състояние на околната среда в морските води)
(морската околна среда)
В съответствие с изискванията на РДМС в Р. България е разработен Доклад за
първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добро състояние и
екологични цели за морската околна среда на Р България. Първоначалната оценка може
да
бъде
намерена
на
http://www.bsbd.org/UserFiles/File/Parvonachalen_doklad_FINAL_Io-BAS(1).pdf. Резюме
на доклада за добър екологичен статус по чл.9 и екологични цели и индикатори по
чл.10 от РДМС може да бъда намерено на следния интернет адрес http://www.bsbd.org/UserFiles/File/art.9,10_II_SUMMARY_BG%282%29.pdf,
а
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информация за актуализацията на цели и индикатори при разработването на
програмите за мониторинг, съгласно чл. 11 на РДМС - на следния интернет адрес:
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html.
В доклада по чл. 9 и 10 на РДМС е дадена информация за първоначално планираните
дефиниции за ДСМОС и екологични цели, а информация за актуализацията на
дефиниции за ДСМОС, цели и индикатори са дадени при разработването на програмите
за мониторинг, съгласно чл. 11 на РДМС. Програмите по чл. 11 са разработени по
дескриптори, като програмите за мониторинг на биоразнообразието са групирани около
дескриптори 1, 4 и 6.
Информация за първоначално планираните дефиниции за ДСМОС и екологични
цели (съгласно доклада по чл. 9 и 10 на РДМС)
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.
Определени са екологични цели и свързани с тях индикатори за постигане на добро
състояние на морската околна среда.
Рамковата директива за морска стратегия позволява на страните - членки да определят
случаи, в които не могат да прилагат чл. 9 и 10 - това са т.н. „изключения" съгласно чл.
14 от директивата. За морски регион „Черно море" се прилага чл. 14б, т.н. „естествени
причини", поради които дълбоководният район на континенталния склон (батиал) и
абисалната равнина се изключват от определението за добро състояние на морската
околна среда. За тези райони не са формулирани цели и индикатори. Основанието за
изключване е наличието на естествени анаеробни условия и токсичен газ сероводород
на дълбочина 150 - 200 m, които не позволяват развитието на биологични съобщества
от аеробни видове организми, с изключение на някои анаеробни бактерии, под тази
граница.
I. Дескриптор 1. Биологично разнообразие - формулиране на доброто състояние и
дефиниране на екологичните цели
Преобладаващи типове местообитания на морското дъно. Цялост на морското
дъно
Определени са качествените характеристики на доброто състояние на местообитанията
и целостта на морското дъно.
Пространственият мащаб на определяне на доброто състояние на местообитанията на
морското дъно включва крайбрежния пликтоводен район и шелфовия район на
черноморската ИИЗ на Р България.
Целите и индикаторите за доброто състояние на дънните местообитания са
формулирани в съответствие с изискванията, определени в Решение на Комисията
2010/477/ЕС (COM Decision 2010/477/EO) относно критериите и методологичните
стандарти за добро екологично състояние на морските води, като са предложени цели и
индикатори за разпространението, площта и състоянието, за последното по-специално
състоянието на типичните видове и съобщества. Предложени са също и цели за натиска
предизвикващ физическа загуба или увреждане на дъното.
Преобладаващи типове местообитания във водния стълб
Фитопланктон
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За да се осигури съпоставимост на системите за оценка на екологичното качество по
РДВ и доброто екологично състояние на морската околна среда по РДМС са
използвани индикатори, на които е базирана разработената национална
класификационна система по РДВ, за водите на държавите членки на общността в
Черно море (Румъния) в процеса на 2- рата фаза на интеркалибрация и съобразени с
Регионалните конвенции.
По този дескриптор за формулиране на доброто състояние и дефиниране на
екологичните цели са предложени индикатори само по критерий биомаса на
фитопланктона.
Зоопланктон
Въпреки значителната роля на зоопланктона в преноса на енергия и хранителни
вещества в морските екосистеми и потенциалът му да бъде използван като индикатор за
промените на средата, не е прилаган широко като показател за състоянието на морската
екосистема.
Индикаторите предложени за екологичната група зоопланктон, които са в съответствие
с COM Decision 2010/477/EU, са в различна фаза на развитие и най-вече тези, които са
отнасят до състоянието (D1, D4) и за натиск (D2), се нуждаят от допълнителни
изследвания и верифициране.
Риби
Определени са качествените характеристики на доброто състояние на морската околна
среда по отношение на рибите, свързани с разнообразието в структурата на
ихтиологичните съобщества, ареалът на разпространение на рибните популации,
числеността на рибните популации, зоните за защита на водите по отношение на
хабитатите и Редките и застрашени видове, включени в съществуващото
законодателство и международни конвенции.
Определени са екологичните цели по отношение на видовото разнообразие,
числеността на рибните популации, запазване на ареала на разпространение на
видовете, както и индикаторите за постигането им.
Морски бозайници
Качествените характеристики на доброто състояние на морската околна среда по
отношение на бозайниците са свързани с ареалът на разпространение на морските
бозайници, числеността на популациите, застрашените видове, включени в
съществуващото законодателство и международни конвенции.
Определени са екологичните цели по отношение на числеността на популациите от
морски бозайници, запазване на ареала на разпространение на видовете, тенденция на
намаляване на случайния приулов на морски бозайници както и индикаторите за
постигането им.
II.
Дескриптор 2. Чужди видове - формулиране на доброто състояние и
дефиниране на екологичните цели
Дескриптор 2 в РДМС изцяло засяга неместните видове и се отнася не само до броя
видове, но и тяхното разпространение и въздействие особено ако то има екологически и
икономически ефект. Някои от видовете имат доказано неблагоприятен ефект върху
биологичното разнообразие, функционирането на екосистемите и човешкото здраве.
Все още има ограничени познания за въздействието на чуждите видове върху околната
среда. Необходимо е да се разработят надеждни индикатори, особено за въздействието
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на инвазивните чужди видове, което остава основен проблем във връзка с постигането
на добро екологично състояние.
Определени са критерии и индикатори както на състоянието и така и за оценка на
натиска и въздействието на неместните видове върху състоянието на морската околна
среда.
III.
Дескриптор 3. Популации на стопански видове - формулиране на доброто
състояние и дефиниране на екологичните цели
Директивата за морската стратегия изисква популациите на всички риби и ракообразни,
които са обект на промишлен риболов, да са в безопасните биологични граници, като
наблюдаваната размерно-възрастова структура следва да показва наличието на здрава
популация. Това означава, че всички стопански ценни видове следва да се използват
устойчиво (максимален устойчив улов в дългосрочен план), видовете да притежават
съответстващ размножителен потенциал, осигуряващ необходимото попълване и
запасите да имат възрастова и размерна структура, която да не води до негативни
промени в развитието на популацията.
Формулиране на добро състояние на морската околна среда и екологични цели за
неговото постигане за българската акватория на Черно море може да бъде направено
само за видовете, които са обхванати от националната програма за събиране на данни
от риболова и за които съществуват регионални оценки на запасите. За останалите
видове, това може да бъде направено частично или не може да бъде извършено. Не
може да бъде изготвена и обобщена оценка на нива критерии и дескриптор, обхващащ
всички експлоатирани видове в българската акватория, тъй като е налична научна
информация само за два вида.
Трите основни критерия за оценяване на напредъка по отношение на постигане на
добро състояние на морската околна среда по Дескриптор 3 са: равнище на натиск от
риболовната дейност, възпроизводителна способност на запасите и размерновъзрастова структура на популациите.
Определени са екологичните цели и индикаторите по отношение на състоянието на
запаса от трицона - Sprattus sprattus, Калкан - Scophthalmus maeoticus, Хамсия Engraulis encrasicolus; Trachurus mediterraneus- Сафрид; Mullus barbatus- Барбуня;
Squalus acanthias - Черноморска бодлива акула; Rapara venosa- Rapana venosa.
IV.
Дескриптор 4. Хранително мрежи - формулиране на доброто състояние и
дефиниране на екологичните цели
Наличните данни и научното познание за преноса на енергия между трофични нива и
видове взаимодействия не е достатъчно за покриване изискванията и постигане на
целите на този дескриптор. Необходимо развиване на индикаторите според
изискванията на РДМС.
V.

Дескриптор 5. Еутрофикация

По критерии и индикатори на състоянието са определени нивата на биогени. На база
установените тенденции за последния 12 годишен период се предлага следната цел:
намаляване на еутрофикацията.
По критерии и индикатори на натиска и въздействието са определени две групи
последици от обогатяването на средата: преки и непреки.
Преките последици включват следните индикатори за оценка на състоянието:
концентрация на хлорофил във водния стълб; прозрачност на водата, свързана с
увеличението на фитопланктона, където е целесъобразно; смяна на видовете в състава
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на флората, като съотношение на кремъчни към динофлагелати, смяна от бентосни към
пелагични видове, както и случаи на вреден/токсичен цъфтеж на водораслите
(например цианобактерии), причинени от човешките дейности.
Определени са целите и критериите за напредъка за постигане на добро състояние на
морската околна среда.
Непреки последици от обогатяването на средата с биогени обхаващат индикатор
разтворен кислород, т.е. промени, които се дължат на разграждане на органични
вещества. Определени са целите и критериите за напредъка за постигане на добро
състояние на морската околна среда.
VI.
Дескриптор 7 - Хидрографски условия - формулиране на добро състояние и
дефиниране на екологични цели.
Към настоящия момент няма признаци за съществени изменения в режима на
хидрологичните процеси в крайбрежната зона, където антропогенният натиск
определено е най-силен и се следи и контролира за всяко едно водно тяло. Този извод е
валиден и за термо-хидродинамиката на териториалните шелфови води и
откритоморската акватория на Черно море, принадлежаща на зоната на особени
икономически интереси на Р България.
Поради отсъствието към настоящия момент на признаци за съществени изменения в
режима на хидрологичните процеси и в трите акватории - крайбрежна, шелфова и
откритоморската, естествено е да приемем за добро състояние.
VII. Дескриптор 8 - формулиране на добро състояние и дефиниране на
екологични цели.
Като основен индикатор за натиска и въздействието е определен индикатора
концентрация на замърсителите. Определени са целите за натиск - ограничаване на
натиска от дифузни източници, включително от атмосферата.
VIII. Дескриптор 9: Замърсителите в рибата и в други морски хранителни
продукти за консумация от човека не надхвърлят равнищата, установени от
законодателството на Общността или от други приложими стандарти.
За този дескриптор Решението на Комисията гласи, че е необходимо държавите-членки
да следят ядливите части на рибата, ракообразните, мекотелите, за евентуално наличие
на вещества, за които за установени максимални нива на европейско, регионално или
национално равнище в продуктите, предназначени за консумация от човека.
Критерий: Нива, брой и честота на замърсителите
Разгледани са следните индикатори за оценка на състоянието:
•

Действителни нива на замърсителите и брой замърсители, които са превишили
максималните разрешени нива

•

Честота на превишаване на разрешените нива.

За последния индикатор липсва информация на настоящия етап. Понастоящем не
съществуват методологични стандарти за този индикатор в рамките на европейските
или международните конвенции.
IX.
Дескриптор 10. Морски отпадъци - формулиране на добро екологично
състояние и дефиниране на екологичните цели.
По посочените в този раздел индикатори не е извършено специализирано изследване.
При формулирането на критериите за добро екологично състояние и дефинирането на
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цели е необходимо развитие на сътрудничеството между институциите и прилагането
на политически, правни и икономически механизми, подкрепящи допълнителни
изследвания върху морските отпадъци.
X.
Дескриптор 11. Подводен шум - формулиране на добро екологично състояние
и дефиниране на екологичните цели.
Антропогенният шум е признат като сериозен стресов фактор за повечето морски
бозайници, много морски риби, ракообразни и други морски организми (OSPAR, 2009;
HELCOM, 2010). Към настоящия момент липсват данни, които да осигурят
количествена оценка на нивото на общия фонов шум в морската среда, делът на
внесения антропогенен шум и влиянието му върху морската фауна за акваторията на
Черно море, както за морските пространства на Р България, така и на регионално ниво.
Актуализация на дефиниции за ДСМОС, цели и индикатори съгласно програмите
за мониторинг (съгласно чл. 11 на РДМС)
Държавите-членки изготвят регионално координирани програми за мониторинг,
съгласно чл. 5, ал. 2 от РДМС, за да се осигури периодична оценка на състоянието на
морската околната среда и оценка на напредъка по постигане на ДСМОС. България е
докладвала своите програми за мониторинг по член 11, на 27 януари 2015 г. Докладът
съдържа 13 програми за мониторинг и 43 подпрограми, в които са описани детайлите и
методологията на планираните наблюдения. Осем от подпрограмите за мониторинг са
планирани за оценка на ефективността на мерките.

9.3 Цели на опазване на околната среда на ниво Черноморски РБУ
Проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски район за
басейново управление на водите 2016-2021г. разглежда всички аспекти на
управлението на риска от наводнения, отчитайки характеристиките на конкретния
речен басейн и интегрира аспектите на опазване на околната среда, като осигурява
високо ниво на опазването й. В този аспект предвижданията на ПУРН в Черноморски
РБУ са свързани най-вече с План за управление на речните басейни в Черноморски
район за басейново управление.
Проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за ЧРБУ 2016-2021 г –
основна цел на ПУРБ е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на
висока степен на защита на водната среда. Общата цел е постигане на добро
състояние/потенциал за всички водни тела.
Целите на Морската стратегия, целите на ПУРБ, както и тези на ПУРН, подкрепят
целите за опазване на околната среда, те се допълват при изпълнението им с цел
постигане на добро състояние на морската околна среда.
Морската стратегия (РДМС) надгражда ПУРБ (Рамкова директива за водите
2000/60/ЕС) в обхвата на крайбрежните води. С цел избягване на дублиране на
дейности и финансиране е направено разграничение спрямо програмите от мерки по
двата стратегически документаза всички сухоземни източници на натиск и въздействие
като градски, курортни, индустриални ПСОВ и канализации и заустване на отпадъчни
води, дифузно замърсяване от земеделие и друг тип земеползване, включително,
влияещи и върху зоните за къпане се залагат мерки в ПУРБ (забрани, ограничения,
разширение/реконструкция/модернизация (РРМ) или нова ПСОВ, превантивни или
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стимулиращи мерки). Същия метод важи и за пристанищните акватории – има
планирани мерки относно управлението на отпадъци в ПУРБ на Черноморски басейнов
район за управление на водите.
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10. Вероятни значителни въздействия върху околната среда
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 зони и територии. 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

•

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

В този контекст, индивидуалният или кумулативен ефект от едновременното прилагане
на планираните мерки, насочени към поддържане/постигане на добро екологично
състояние не би следвало да е негативен.
Анализ на очакваните въздействия
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.
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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
В тази точка е оценено очакваното въздействие на трите цели на Морската стратегия
върху околната среда и човешкото здраве, които са:
1. Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до 2020г.
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.
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 по-долу в Таблица 10.1-1. 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.
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Таблица 10.1-1. Екологични цели по отделните дескриптори, включени в програмите за мониторинг по чл. 11 на РДМС, изготвени през 2014г.
Дескрип
тор

Екологични цели по отделните дескриптори, включени в програмите за
мониторинг, 2014г.

1, 4, 6

1.Поддържане или увеличаване обхвата на разпространение (и модела на
разпространение в рамките на обхвата) на типичните видове зообентос и
фитобентос в типовете преобладаващата местообитания по РДМС, съответните
местообитания съгласно Директивата за местообитанията и на свързани с тях
национални биотопи, съгласно българското докладване по чл. 10 от РДМС
2.Поддържане на численост и биомаса на типичните зообентосни и
фитобентосни видовете чрез предотвратяване на влошаването на състоянието
на морската среда в резултат на запечатване, обогатяване на биогенни
елементи, затрупаве, абразия и добив на живи или неживи ресурси, съгласно
праговите стойности, определени в националния доклад по чл. 9 и 10 от РДМС
3.Поддържане на популационните характеристики на типичните за
местообитанието видове в рамките на праговите стойности, определени в
Доклада по чл. 10 от РДМС.

Критерии

Индикатори

Дескриптор 1
1.1
Разпространение
на видовете
Дескриптор 1
1.2. Размер
популацията

на

Дескриптор 1
1.3 Състояние на
популацията

4.Намаляването на обхвата на пребладаващите мостообитания по РДМС,
съответните местообитания по Директивата за местообитанията и национални
биотопи, изброени в доклада по чл. 10 от РДМС трябва да бъде сведен до нула
през 2020 г. чрез прилагането на мерки срещу запечатване от съроръжения,
товари с биогенни елементи и свързаната с тях еутрофикация и дънна
хипоксия, затрупване в резултат на депониране и дънна абразия в резултат от
драгиране и добив на морски живи и неживи ресурси.
5.Площта на преобладаващите местообитания по РДМС е постоянна или се
разширява и не е по-малка от базисните стойност и (Благоприятна референтна
площ по Директивата за местообитанията), по посочените в доклада по чл. 10
от РДМС показатели
6.Поддържане на състоянието на типичните съобщества от Mytilus
galloprovincialis и Mytilaster lineatus рамките праговите стойности на
относително незасегнат район (Аладжа банка).

Дескриптор 1
1.4.
Разпространение
на
местообитанието

7.Поддържане на състоянието на типичните съобщества от Phyllophora crispa в
съответствие с условията в относително незасегнат референтен район - риф
Китен

Дескриптор 1
1.6. Състояние на
местообитанието

8.Поддържане на физико-химичните условия на преобладаващите
местообитания по РДМС, съответните местообитания по Директива за

Дескриптор 1
1.6. Състояние на

1.1.1. Ареал на разпространение
1.1.2. Разпределение в рамките на района на
разпространение, когато е целесъобразно
1.1.3. Район, обхванат от видовете (за неподвижни
и бентосни видове)
1.2.1. Численост и /или биомаса на популацията, по
целесъобразност

1.3.1. Демографски характеристики на популацията
(например размер на тялото или възрастова
структура,
съотношение
между
половете,
плодовитост, процент на оцеляване/смъртност)
1.4.1 Ареал на разпространение
1.4.2 Разпределение в рамките на района на
разпространение

Дескриптор 1
1.5. Размер на
местообитанието

1.5.1. Площ на местообитанието

Дескриптор 1
1.6. Състояние на
местообитанието

1.6.1. Състояние на типичните видове и съобщества
1.6.2. Относителна численост и / или биомаса, по
целесъобразност
1.6.3 Физични, хидрологични и химични условия
1.6.1. Състояние на типичните видове и съобщества
1.6.2. Относителна численост и / или биомаса, по
целесъобразност
1.6.3 Физични, хидрологични и химични условия
1.6.3 Физични, хидрологични и химични условия
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местообитанията и свързаните с тях национални биотопи, посочени в
българския доклад по чл. 10 от РДМС в рамките на праговите стойности в
Наредба № Н-4 от 14/09/2012 за характеризиране на повърхностните води,
Приложение № 6 от член 12 (4) (съгласно Рамковата директива за водите).
9.Площта на медиолиторалните скали и седименти, повлияна от антропогенни
изменения в хидрографските условия, запечатване, затрупване и абразия,
остава под следните прагови стойности (таблица I.2.3 в българския доклад по
чл.9 от РДМС.
10.В преобладаващите местообитания по РДМС, съответните местообитания по
Директива за местообитанията и свързаните с тях национални биотопи,
посочени в Доклада по чл. 10 от РДМС, натискът от абразия от активни
риболовни уреди следва да бъде намалено до 2020 г.

11.Поддържане на присъствието на особено чувствителните видове в
структурата на макрозообентоса според праговите стойности от националния
доклад по чл. 10 от РДМС.

12.Многомерните индекси показват високо биологично разнообразие и
доминиране на чувствителните и толератните видове над опортюнистичните
видове, съгласно праговите стойности от националния доклад по чл. 10 от
РДМС.

2

1. Поддържане ниски стойности на биомасата на инвазивния вид M.leidyi,
съгласно праговата стойност, определена в доклада на България по чл. 10,
намаляване „цъфтежите” на вида и обхвата на разпространение им.

местообитанието

Дескриптор 1
1.5. Размер на
местообитанието

1.5.1. Площ на местообитанието

Дескриптор 6
6.1
Физическо
увреждане
по
отношение
на
характеристиките
на субстрата
Дескриптор 6
6.2 Състояние на
бентосното
съобщество
Дескриптор 4
4.3 Изобилие /
разпространение
на
ключови
трофични
групи/видове
Дескриптор 6
6.2 Състояние на
бентосното
съобщество

6.1.1 Тип, изобилие, биомаса и площ на съответния
биогенен субстрат
6.1.2. Обхват на морското дъно, съществено
засегнато от човешки дейности, за различните
типове субстрат

2.1. Изобилие и
характеризиране
на състоянието на
чужди видове, поспециално
на
инвазивните
чужди видове

6.2.1 Присъствие на особено чувствителни и / или
толерантни видове
4.3.1 Тенденции в изобилието на функционално
важни подбрани групи/видове

6.2.2 Многомерни индекси за оценка на
състоянието и функционалността на бентосното
съобщество като разнообразие и богатство на
видовете, дял на опортюнистичните видове спрямо
чувствителните видове
2.1.1. Тенденции в изобилието, времева поява и
пространствено разпространение в дивата природа
на чужди видове, особено инвазивни чужди видове,
особено в рисковите зони, във връзка с основните
вектори и пътища на разпространение на тези
видове-
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2.2. Въздействие
на
инвазивни
чужди
видове
върху
околната
среда

2. Няма интродуцирани тови видове.Съобщества доминирани от местни видове.

3

2.2. Въздействие
на
инвазивни
чужди
видове
върху
околната
среда

2.2.1. Съотношение между инвазивните чужди
видове и местните видове в някои добре изучени
таксономични
групи
(например
риби,
макроводорасли, мекотели), които могат да
осигурят мярка за промяна във видовия състав
(например вследствие на изместването на местните
видове)
2.2.2. Въздействие на чужди инвазивни видове на
равнището на видовете, местообитанията и
екосистемите, където е възможно
2.2.1. Съобщества,доминирани от местните видове.
Няма интродуцирани нови видове.

ЦЕЛИ НА НАТИСКА
1 Стойности на риболовната смъртност (Fishing Mortality (F) чрез намаляване
на риболовното усилие:
Намаляване на риболовното усилие до F<= FMSY =0.4 (whiting)
Намаляване на риболовното усилие до F <= FMSY = 0.15 (turbot)
Намаляване на риболовното усилие в областите на зимуване на (horse mackerel)
Намаляване на риболовното усилие до F<= FMSY =0.54 (anchovy)
Намаляване на риболовното усилие до F<= FMSY =0.18 (dogfish)
Намаляване на риболовното усилие до F<= FMSY =0.46 (red mullet)
2. Съотношение на улов/биомаса (Catch/biomass ratio) – поддържане на
праговата стойност на съотношението улов / биомаса:
Съотношение улов-биомаса <= 0.082 (sprat)
Съотношение улов-биомаса <= 0.033 (turbot)

3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност

3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност

3.1.1.Риболовна смъртност (F)
3.1.2. Съотношение „улов/биомаса“ .

3.1.1.Риболовна смъртност (F)
3.1.2. Съотношение „улов/биомаса“ .

ЦЕЛИ НА СЪСТОЯНИЕТО
1. Биомаса на репродуктивния запас от трицона - STECF EWG 13-12 (Sampson
et al., 2013) не предлага отправни точки по отношение на SSB за запаса от
трицона, но в зависимост от резултатите от регионалната оценката SSB варира
между 200 000 и 500 000 тона. Предложената тенденция по този показател е
увеличаване на биомасата на възпроизводителния запас на регионално ниво;
Показателят се нуждае от допълнително развитие и ще започне да функционира
на регионално ниво към 2018.

3.2.
Репродуктивен
капацитет
на
запаса

– биомаса на възпроизводителния запас (Spawning
Stock Biomass — SSB) (3.2.1)
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2. Биомаса на размножителния запас - увеличаване на биомасата на
възпроизводителния запас на ниво регион Черно море за видовете риби меджид
(Merlangius merlangus euxinus), калкан (Psetta maxima), сафрид (Trachurus
mediterraneus ponticus), хамсия (Engraulis encrasicolus), черноморска акула
(Squalus acanthias), барбуня (Mullus barbatus ponticus) (хиляди тона)).
3. Индекси на биомасата - поддържат тенденция към увеличение на индексите
на биомаса на трицоната над референтното равнище от 55000 тона в пред
българското черноморско крайбрежие. Референтното състояние на индикатора
е от периода 2007-2011. Индикаторът се нуждае от допълнителна развитие и ще
започне да функционира на национално ниво към 2014 г. (Видове изобилие
(биомаса) на трицона (Sprattus sprattus) (CPUE, kg/h)).
- Индекси на биомасата – увеличаване на стойностите на индексите на биомаса
за калкана на национално ниво. Стойностите на трябва да са по-ниски от
референтната стойност от 1700 тона. (Изобилие на видовете (биомаса) на
калкана (Psetta maxima) (CPUE, kg/h)).
- Индексите на биомаса (CPUE, кг / ч)): Поддържането на запасите от трицона в
стойности от порядъка на 60 000 тона в българското крайбрежие;
Възстановяване на запасите на калкан до стойност от 1500-2000 тона по
български крайбрежие.
4. Съотношение на рибите (трицона) по-големи от средния размер при първото
полово съзряване – поддържане съотношението на референтното ниво от 68%.
Индикаторът се нуждае от допълнително развитие и ще бъде оперативен към
2014 (размер на екземплярите от трицона (Sprattus sprattus) (cm)).
- Съотношение на рибите (калкан) по-големи от средния размер при първото
полово съзряване – поддържане на размера на рибите с дължина по-голяма от
средната дължина при първото полово съзряване (42 cm) на референтната
стойност от 74% (Размер на индивидите на калкана (Psetta maxima), cm).
5. Средната дължина на рибите (калкан) трябва да е не по-голяма от
референтното ниво от 56 cm (+/- 10%).

6. 95% от наблюдаваната размерна структура на трицоната (Sprattus sprattus) от
проучванията с изследователски кораб – индикаторът се нуждае от
допълнително развитие и ще бъде напълно оперативен на национално ниво към
2018. Основните липсата на данни и знания е невъзможността да се изчисли
този показател преди 2012 г., поради различията на дължина структура и
методологически въпроси. Липсата на данни за генетични ефекти върху

3.2.
Репродуктивен
капацитет
на
запаса

– биомаса на възпроизводителния запас (Spawning
Stock Biomass — SSB) (3.2.1)

3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност

3.1.1.Риболовна смъртност (F)

3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност
3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност
3.2.
Репродуктивен
капацитет
на
запаса
3.2.
Репродуктивен
капацитет
на
запаса

3.1.2. Съотношение „улов/биомаса“ .

3.1.1.Риболовна смъртност (F)
3.1.2. Съотношение „улов/биомаса“ .
3.1.1.Риболовна смъртност (F)
3.1.2. Съотношение „улов/биомаса“ .
– биомаса на възпроизводителния запас (Spawning
Stock Biomass — SSB) (3.2.1)
– биомаса на възпроизводителния запас (Spawning
Stock Biomass — SSB) (3.2.1)

3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност

3.1.1.Риболовна смъртност (F)

3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност

3.1.1.Риболовна смъртност (F)
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популацията поради прекомерната експлоатация също са препятствия (размер
на индивидите от цаца (Sprattus sprattus) (cm)).
процентила на 95 % от разпределението на дължината на рибата,
наблюдавано при проучвания на изследователски кораби – 95 % квантил от
дължина на популацията на калкана показва стабилна тенденция със средната
референтна стойност от 62 cm, (размер на калкана (Psetta maxima) (cm)).

5

3.1. Ниво на
натиск на
риболовната
дейност

3.1.1.Риболовна смъртност (F)
3.1.2. Съотношение „улов/биомаса“ .

1. Цели на натиска: Цели върху наземните източници на замърсяване:
Целите, свързани с наземно базираните източници на замърсяване се определят
с плана за управление на водите в Черноморския басейнов район, разработен
съгласно РДВ.
2. Цели за състоянието:
- Крайбрежен, шелфов и откритоморски район на оценка: Концентрациите на
биогени са под граничните стойности за ДСМОС, определени в доклада по чл.
9 и 10 по РДМС (Табл. V.1.3, p. 106) до 2020 г.

5.1.
Нива
биогенни
вещества

на

5.2. Преки ефекти
от обогатяването
на
средата
с
хранителни
вещества
- по отношение на индикатора, конкретни цели ще бъдат дефинирани за втория
цикъл на прилагане на РДМС, след набиране на достатъчно данни;
- Крайбрежен, шелфов и откритоморски район на оценка: в рамките на 6
годишен период 95% персентил на ежемесечните стойности на концентрациите
на хлорофил-а да не надвишават праговите стойности в повече от 10% през
пролетта, а за летния сезон в по-вече от 5% или тренда на изменение да е към
намаляване (Доклад на България по чл. 10 от РДМС, Табл. V.2.1.2, с. 109).
- Крайбрежен, шелфов и откритоморски район на оценка: в рамките на 6
годишен период 95% процентил на ежемесечните стойности на прозрачността
да не надвишават праговите стойности в повече от 10% през пролетта, а за
летния сезон в по-вече от 5% , или тренда на изменение да се поддържа
положителен (Доклад на България по чл. 10 от РДМС, Табл. V.2.2.1, с. 113).
3. Цели за въздействието:
- Изобилието на опортюнистични макроводорасли в крайбрежните води,
изразено чрез Екологичен индекс EI и / или Индекс за оценка на Екологичното

5.2. Преки ефекти
от обогатяването
на
средата
с
хранителни
вещества
5.2. Преки ефекти
от обогатяването
на
средата
с
хранителни
вещества
5.2. Преки ефекти
от обогатяването

5.1.1. Концентрация на биогенни вещества във
водния стълб.
5.1.2. Съотношение на биогени (силициев диоксид,
азот и фосфор), където е целесъобразно.
5.2.1 Концентрация на хлорофил във водния стълб.

5.2.1 Концентрация на хлорофил във водния стълб.

5.2.2. Прозрачност на водите, свързана с
увеличаване на суспендирани водорасли, където е
целесъобразно.

5.2.3.
Изобилие
макроводорасли

на

опортюнистични
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състояние - непрекъсната формула EEI-c, е в рамките на граничните стойности,
определени с Наредба № Н-4 / 2012 г. за характеризиране на повърхностните
води, до 2020.
- Крайбрежен, шелфов и откритоморски район за оценка – през лятото
пропорционалното участие на Microflagellates, Euglenophyceae, Cyanophyceae
(MEC %) в общата численост на фитопланктона е в рамките на граничните
стойности за ДСМОС, посочени в доклада на България по чл. 10 от РДМС
(Табл. V.2.4.1, с. 115), до 2020.
- Съотношението на биомасата на диатомеи:динофлагелати (Bac:Din) е в
граничните стойности за ДСМОС, посочени в доклада на България по чл. 10 от
РДМС (Табл. V.2.4.2, с. 118), до 2020.
- Поддържане на настоящата тенденция за намаляване на интензивността на
пролетните и летните цъфтежи на фитопланктон и площта под 5%; граничните
стойности, съгласно табл. V.2.4.3, посочени в доклада на България за ДСМОС
(чл. 10 от РДМС).

на
средата
с
хранителни
вещества
5.2. Преки ефекти
от обогатяването
на
средата
с
хранителни
вещества

5.2. Преки ефекти
от обогатяването
на
средата
с
хранителни
вещества

- Изобилието на многогодишните морски треви и водорасли, които са
отрицателно повлияни от намалена прозрачност на водата, се увеличава.

5.3.
Непреки
ефекти
от
обогатяването на
средата
с
биогенни
вещества

- Крайбрежни води (лято, есен) – 95 персентил от стойностите на кислородна
наситеност се запазва в рамките на граничните стойности, определени в
доклада по чл. 10 от РДМС (Табл. V.3.2.2, p. 127), до 2020.

5.3.
Непреки
ефекти
от
обогатяването на
средата
с
биогенни
вещества

5.2.4. Промяна на видовете от гледна точка на
състава на флората, като съотношение на кремъчни
към камшичести водорасли, промяна от бентосни
към пелагични видове, както и случаи на нежелан
цъфтеж/токсични
цветове
на
водораслите
(например
цианобактерии),
причинени
от
човешките дейности.
5.2.4. Промяна на видовете от гледна точка на
състава на флората, като съотношение на кремъчни
към камшичести водорасли, промяна от бентосни
към пелагични видове, както и случаи на нежелан
цъфтеж/токсични
цветове
на
водораслите
(например
цианобактерии),
причинени
от
човешките дейности.
5.3.1. Изобилие на многогодишни водорасли и
морски треви, например фукоиди, морска трева и
посидония,
засегнати
неблагоприятно
от
намалената прозрачност на водата.
5.3.2. Разтворен кислород, напр. т.е. промени, които
се дължат на разграждане на органични вещества, и
размер на съответния район.
5.3.2. Разтворен кислород, напр. т.е. промени, които
се дължат на разграждане на органични вещества, и
размер на съответния район.

4. Цели по други задължения, които са обект на програмата за мониторинг
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна
Поддържане на биологичното разнообразие чрез опазване на естествените
местообитания, съгласно чл. 2, ал. 1. Те могат да бъдат негативно повлияни от
еутрофикацията.
Рамкова директива за водите (Директива 2000/60/ЕО)

5.1.
Нива
биогенни
вещества

на

Всички по-горни за дескриптора

5.2. Преки ефекти
от обогатяването
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РДВ ( чл. 4) определя следните общи цели за състоянието на водите:
- Предотвратяване на влошаването на състоянието на всички водни тела;
- Опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела,
за да се постигне: добро екологично състояние на естествените водни тела до
2015 г.; добър екологичен потенциал за изкуствените и силно модифицираните
водни тела до 2015 г.

7

1. Намаляваща тенденция на пространствения обхват (площта) на районите,
засегнати от постоянни изменения в резултат на човешки дейности, водещи до
широкомащабни и постоянни изменения в хидрографските условия (като
брегозащитни съоръжения, по-големи съоръжения за аквакултури и др.).

2.Намаляваща тенденция на пространствения обхват на преобладаващите
типове местообитания, засегнати от трайните изменения, в резултат на човешки
дейности, Предотвратяване на широкомащабни изменения, водещи до
постоянно запечатване на дънните местообитания чрез регулирано изграждане
на брегозащитни съоръжения.
3. Намаляване на вече съществуващите негативни промени в преобладаващите
типове местообитания (местата за размножаване, зони за отглеждане и хранене
и миграционни пътища на риби, птици и бозайници) в резултат на променените
хидрографските условия. Предотвратяване на бъдещо влошаване на
местообитанията.

8

на
средата
хранителни
вещества

с

5.3.
Непреки
ефекти
от
обогатяването на
средата
с
биогенни
вещества
7.1.
Пространствена
характеристика на
трайните
изменения
- площ на района,
който е засегнат
от
трайните
изменения (7.1.1)
7.2. Въздействие
на
трайните
хидрографски
изменения

7.2.1. Пространствен обхват на местообитанията,
засегнати от трайните изменения.

7.2. Въздействие
на
трайните
хидрографски
изменения

7.2.2. Промени в местообитанията по – специално
във функциите им (например райони за хвърляне на
хайвер, развъждане и хранене и пътища за
мигриране на , риби, птици и бозайници),
вследствие на изменените хидроложки условия.

8.1. Концентрация
на замърсители

8.1.1. Концентрация на замърсители, измерена в
съответната матрица (биота, седимента и водите),
така че да се гарантира съвместимостта с оценките
по Директива 2000/60/ЕО).

1.Цели за натиск:
- Ограничаване на натиска от точкови и дифузни източници на замърсяване,
включително от атмосферата.
- тенденция към намаляване на незаконните изхвърляния от кораби на
различните видове замърсители като нефт и вредни течни вещества и вредни
вещества, т.н. „морски замърсители“, посочени в съответните приложения I, II
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и III на Международната Конвенция за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. и протокол от 1997 г. (МАРПОЛ
73/78) и Международният кодекс на опасни морски товари към Анекс III
(IMDG Code) и съответно включени в програмата за мониторинг по
Дескриптор 8.
2. Цели за състояние/въздействие:
- матрица „води“: Концентрациите на наблюдаваните замърсители
(приоритетни вещества и специфични замърсители) във води са в съответствие
с техните максимално допустими и средногодишни стойности съгласно
екологичните стандарти за качество за морската околната среда, прилагани
съгласно Рамковата директива за водите 2000/60/EC и Директива 2008/105/EC,
изменена с Директива 2013/39/EС, транспонирани в националното
законодателство чрез Наредба за СКОС за приоритетните вещества и някои
други замърсители, приета с ПМС 256/2010 г.
- матрица „седименти“ : тенденциите в концентрациите на наблюдаваните
замърсители в седименти намаляват в дългосрочен аспект съгласно РДВ
2000/60/EC и Директива 2008/105/EC, транспонирани в националното
законодателство чрез Наредба за СКОС за приоритетните вещества и някои
други замърсители, приета с ПМС 256/2010 г.
-матрица „биота“: Концентрациите на наблюдаваните замърсители
(приоритетни вещества и специфични замърсители) в биота са равни на или по
– ниски от определените екологични стандарти за качество за приоритетни
вещества и някои други замърсители в морската околната среда, прилагани
съгласно Директива 2008/105/EC, изменена с Директива 2013/39/EС.
Установяване и оценяване на връзките между максималните нива на
замърсителите в морската околна среда и евентуалните биологични ефекти
върху морските организми.
- за значиви замърсявания: появата и степента на значими остри случаи на
замърсяване (например нефтени разливи, опасни и вредни вещества) от
наземни и морски източници и тяхното въздействие върху флората и фауната е
възпрепятствано и сведено до минимум чрез подходящи рисково базирани подходи и мерки.
9

8.2. Въздействие
на замърсителите

8.2.1. Равнища на въздействието на замърсителите
върху компонентите на съответната екосистема,
като се имат предвид избраните биологични
процеси и таксономични групи, в които причинноследствената връзка е установена и трябва да се
следи.
8.2.2. Брой, произход (когато може да се установи),
степен на случаите на значително интензивно
замърсяване (например разливи на петрол и
петролни продукти) и тяхното въздействие върху
живата част на екосистемата, която физически е
засегната от това замърсяване.

1. За риби: Нивата на замърсителите в следните видове риби: трицона (Sprattus
sprattus sulinus), хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus), калкан (Psetta maxima
maeotica), черноморски меджид (Whiting, Merlangius merlangus euxinus),
черноморска бодлива акула (Squalus acanthias), попче (Neogobius
melanostomus), паламуд (Sarda sarda) и сафрид (Trachurus mediterraneus
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ponticus) се поддържат под следните прагови стойности (Регламент на ЕК №
1881/2006, транспониран в националното законодателство в Наредба №
31/29.07.2004 г.)
2. За черупкови: Нивата на замърсителите в следните видове черупкови
организми: морски охлюв, рапан (Rapana venosa), Черна морска мида (Mytilus
galloprovincialis) се поддържат под следните прагови стойности (Регламент на
ЕК № 1881/2006, транспониран в националното законодателство в Наредба №
31/29.07.2004 г. и Интегрираната програма за мониторинг и оценка на Черно
море

9.1. Равнища,
брой и честота на
замърсителите

9.1.1. Действителни равнища на замърсителите,
които са били открити и брой на замърсителите,
които са превишили максималните
разрешени равнища
9.1.2. Честота на превишаване на разрешените
равнища.

3.За радионуклиди: концентрацията на радионуклиди в Черноморските риби и
черупкови организми като Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) и рапан
(Rapana venosa) е под праговите стойности (определени в Регламент на Съвета
(ЕВРАТОМ) № 3954/87 от 22 декември 1987.
4. За замърсители в съответните риби и черупкови организми, използвани като
морски продукти, за които няма определени регулаторни равнища.
10

1. Намаляваща тенденция в количеството морски отпадъци, изхвърлени и/или
натрупани на бреговете и плажовете).

10.1
Характеристики
на отпадъците в
морската
и
крайбрежна среда

10.1.1. Тенденции в количеството на отпадъците
изхвърлени от морето и/ или депонирани върху
плажа,
включително
анализ
на
състава,
пространственото разпределение и, където е
възможно, източника.

2. Намаляваща тенденция, в количеството на морски отпадъци, плаващи върху
водната повърхност, във водния стълб и отложени но морското дъно.

10.1
Характеристики
на отпадъците в
морската
и
крайбрежна среда

3. Тенденции в количеството и състава отпадъците, погълнати от морските
животни (напр. анализ на стомашното съдържание), дефиниране на екологична
цел ще бъде направено след провеждане на първоначално проучване за
съдържанието и тенденциите в натрупването на микрочастици в биота и след
събиране на достатъчно данни ще се актуализира.

10.2. Въздействие
на отпадъците
върху живота в
морето.

10.1.2. Тенденции в количеството на отпадъците
във водния стълб (включително плаващи върху
водната повърхност) и потънали на морското дъно,
включително анализ на състава, пространственото
разпределение и, където е възможно, източника.
10.1.3. Тенденции в количество, разпределението и,
когато е възможно, състав на микро-частици (поспециално микро-пластмаса).
10.2.1. Тенденции в количеството и състава
отпадъците, погълнати от морските животни (напр.
анализ на стомашното съдържание).
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11

Поради значителния недостиг на данни и липсата на познания относно
въздействието от подводния шум в морската околна среда, на този етап липсва
дефиниция за ДСМОС. Поради това, на този етап е невъзможно да бъдат
дефинирани цели. Това може да стане след провеждане на специализирани
изследвания, които да запълнят значителните пропуски в познанията.
В Стратегическия план за действие за опазване на Черно море от замърсяване
няма определени цели относно подводния шум.

11.1.
Разпределение във
времето и мястото
на силни, ниско и
средночестотни
импулсни звуци

11.2.
Продължителен
нискочестотен
звук

11.1.1. Дял на дните и тяхното разпределение в
рамките на календарната година, върху райони с
определена пло
щ, както и тяхното пространствено разпределение,
в които антропогенните източници на звук
надвишават нивата, които може да окажат
значително
въздействие върху морските животни и които се
измерват като ниво на експозиция на шум (в dB re
1µРа 2 .s) или като върхово звуково налягане (в dB
re 1µРа peak ) на един метър, измервани в
честотния диапазон от 10 Hz до 10 kHz.
11.2.1. Тенденции в нивото на шума на околната
среда в рамките на диапазон от 1/3 от октавата
между 6 3 и 125 Hz (централна честота) (re 1µΡа
RMS; средно ниво на шум в тези диапазони от
октавата в продължение на една година), измервани
от станции за наблюдение и/или с помощта на
модели, ако е целесъобразно.
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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 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 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.
Това от своя страна ще доведе до намаляване на внасянето на замърсители в морската
околна среда чрез атмосферния въздух, с пряк ефект върху постигане на целите по
дескриптори 5 и 8.
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
10.1.2.1. 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,
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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 иопасни 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.
10.1.2.2. Подземни води
Цел 1 – 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 иопасни 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 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
регионалан обхват, въздействие върху подземните води, ползвани за питейно-битови,
земеделски, промишлени и други цели.
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10.1.2.3. 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,
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 (№ 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
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 къпанеот 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 къпанеот 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
10.1.3.1. Земни недра
Цел 1 - 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 иопасни 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 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.
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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.
10.1.3.2. 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.
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.
10.1.3.3. 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
Тъй като ландшафтът представлява система от всички природни компоненти, той ще се
променя във времето под влиянието на природните фактори и предимно човешката
(антропогенната) дейност и от тази гледна точка трябва да се оценяват трите цели на
Морската стратегия върху околната среда.
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ДСМОС изисква в целите да се покаже как би трябвало да изглежда околната среда по
отношение на състоянието на екосистемата и приемливите равнища на човешки натиск
и въздействие. ДСМОС трябва да допуска устойчивите човешки дейности и ползвания,
които може да предизвикват локална (от порядъка на m-2, km-2) деградация на
околната среда, но които колективно не възпрепятстват постигането на ДСМОС на
национално, регионално или под регионално равнище.
Трябва да се спазват добри взаимоотношенията между състояние-натиск-въздействие, а
при недобро познаване да се прилага принципът на предпазливост. При приемливите
равнища на въздействие върху екосистемните компоненти от определен вид натиск или
поредица от видове натиск, каквито се очакват във времето (градски и промишлени
ПСОВ и канализационни мрежи, развитие на туризма, земеделие, индустрия,
корабоплаване, пристанища, рибарство и аквакултури, рекреационни спортове,
сондажи за природен газ и др.) в екологично подходящ пространствен мащаб за
съответните екосистемни компоненти.
Важни сектори от икономиката за крайбрежните зони, като например туризма,
риболова и селското стопанство, са сред най-уязвимите при възможни изменения на
климата (COM(2005) 35, 9.2.2005, Brussels). Уязвимостта на човешките и природните
системи по крайбрежието се е повишила вследствие на продължаващото
благоустрояване и застрояване в непосредствена близост до бреговата линия.
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
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
10.1.5.1. 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,
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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.
10.1.5.2. 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 (нови мерки № 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.
10.1.5.3. 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 очаквада окаже положително, пряко и дългосрочно въздействие с
трансграничен обхват върху биотичния компонент макрофитобентос.
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.
10.1.5.4. 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
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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.
10.1.5.5. 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.
10.1.5.6. 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
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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 непрякодълготрайно
въздействие с регионален обхват върху китоподобните.
10.1.5.7. 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. Тази цел 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 случай на птици от нефтени разливи, акумулация на отпадъци в
храносмилателната система на морските птици и заплитане на птици в отпадъци
(найлонови торбички). Дейностите по 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.
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10.1.5.8. 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 иматположително, 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.
10.1.5.9. Защитени зони по ЗБР
Цел 1 – Постигане и поддържане на "добро състояние" на морската околна среда до
2020 г – тази целима 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 иматположително, 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 очакваподобряване
състоянието на материалната субстанция на артефактите и градежните структури на
културното наследство, както и на експозиционната им среда.
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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, 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 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 цел 1 и цел 2 и цел 3 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 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
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катозакриване 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
предаване на корабни отпадъци и отпадъчни води, контрол и предотвратяване на
замърсяването с твърди вещества, нефтопродукти иопасни 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. . 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. Тъй като отпадъците са един от
основните фактори, оказващи неблагоприятно и понякога недопустимо влияние върху
екосистемите и териториите им, 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 и с пряк ефект върху постигане на целите по дескриптор 10. 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. Рискови енергийни източници (физически фактори на средата)
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,
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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,
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.
По отношение на дескриптор 11 - този етап липсва дефиниция за ДСМОС и е
невъзможно да бъдат дефинирани цели, поради което не може да се каже дали ще има
постигане на целите по дескриптор 11.
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 иимат положително,
постоянно, пряко, дългосрочно въздействие върху хората от регионално и национално
значение.
Цел 3 –Предотвратяване и намаляваневъвеждането и освобождаването на вещества от
антропогенен произход в околната среда с цел поетапно премахване на замърсяването
ще гарантирабиологичното 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 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 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. Възможно е обаче отрицателно кумулативно
въздействие съвместно с новите мерки, ако някоя от тях оказва отрицателно
въздействие.
291

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

•

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. 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

По-долу е направен анализ на очакваните въздействияна „новите мерки“ по отношение
на отделните компоненти и фактори на околната среда, като оценката е направена в
табличен вид. Оценката на въздействие на мерките е направена по следната схема:
•

Характер и вид на въздействието: положително или отрицателно, постоянно или
временно, пряко или косвено, едновременно, вторично, кумулативно, със
съответната обосновка

•

Продължителност
дългосрочно

•

Обхват на въздействието: трансграничен, национален, регионален.

на

въздействието:

краткосрочно,

средносрочно

или

Определяне значимостта на въздействието се извършва по скалата на
евентуалните въздействия (матрица на въздействията), показана в т. 1.3
Оценка

Въздействие

Коментар

+

Очаквано положително
въздействие

Въздействия със „средна“ или „висока“ значимост - представляват
видими и трайни положителни промени в съществуващото
състояние

0/+

Клони към резултат от
позитивно въздействие

Въздействия с „ниска“значимост - това са видими положителни
промени в съществуващото състояние

/

Очаква се незначително
или никакво
въздействие

Въздействия с „незначителна“ значимост или няма въздействия въздействия, които са неразличими от естествените промени на
средата и не са отличими от съществуващото състояние

0

Неутрално или няма
въздействие

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.

Клони към резултат от
негативно въздействие

Въздействия с „незначителна“ или „ниска“ значимост представляват видими промени в съществуващото състояние, които
могат да причинят вреди или деградация на дадения
ресурс/рецептор, макар че цялостната му функция и стойност не се
нарушават. За тези въздействия се определят смекчаващи мерки с
цел предотвратяване или намаляване на значимостта на
въздействието.

-

Очаквано отрицателно
въздействие

Въздействия със „средна“ или „висока“ значимост - могат да
нарушат функциите и стойността на даден ресурс/ рецептор и да
имат по-широкообхватни последствия (например върху
екосистемите или социалното благосъстояние). Тези въздействия са
приоритетни при определянето на смекчаващи мерки с цел
предотвратяване или намаляване на значимостта на въздействието.

=

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

Липсва достатъчно информация за определяне на въздействието

0/-
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невъзможна

10.2.1 Въздух, климат и изменение на климата
Очаквани въздействия от реализиране на новите мерки:
Нито една от предвидените мерки няма да окаже отрицателно въздействие,
следователно нито една от мерките няма и кумулативно негативно въздействие върху
компонентите въздух и климат.
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.
Оценка съгласно матрицата на въздействията
Мярка
Оценка
Коментар
Управлението и намаляването на замърсяването
Мярка 1. Управление и намаляване на
+
замърсяването от дифузни източници,
от дифузните източници свързано с намаляване
на емисиите на атмосферни замърсители, които
включително атмосферните отлагания на
в последствие се депозират (отлагат) върху
замърсители
земната и морската повърхности ще има
положително
пряко,
дългосрочно
въздействиевърху КАВ. Намаляването на
емисиите на парникови газове има положително
въздействие върху климатичните процеси
спродължителен глобален ефект.
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране
Тази
мярка не оказва въздействие върху КАВ и
0
(базирано на съществуващи релевантни еко климата.
етикети)
Мярка 3. Разработване на Регионален план
Тази мярка може да има косвено положително
0/+
за действие за Черно море по отношение на
въздействие в резултат от намаляване на
морските отпадъци (обща методология за
морските отпадъци, предизвикващи неприятни
количествена оценка на морски отпадъци,
миризми. Въздействието е положително по
идентифициране
на
източниците,
отношение
на
неприятните
миризми,
наказателни мерки и др.)
дълготрайно и локално.
Мярка 4. Подобряване на управлението на
Тази мярка може да има косвено положително
0/+
отпадъците, генерирани от кораби
въздействие в резултат от намаляване на
морските отпадъци, предизвикващи неприятни
миризми. Въздействието е положително по
отношение
на
неприятните
миризми,
дълготрайно и локално.
Мярка 5. Координирано организиране /
Тази мярка може да има косвено положително
0/+
подкрепа на провеждането на годишни
въздействие в резултат от евентуалното
кампании за повишаване на осведомеността
намаляване
на
морските
отпадъци,
на бизнеса сектора (търговци, плажни
предизвикващи
неприятни
миризми.
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Мярка
Оценка
Коментар
концесионери, потребители на плажни
Въздействието е положително по отношение на
услуги,рибари и т.н.) и обществеността
неприятните миризми, дълготрайно и локално.
(туристи, студенти, деца и т.н.), по
отношение на последствията върху морската
околна среда, причинени от морските
отпадъци, както и необходимостта от
тяхното рециклиране
Не се очаква тази мярка да окаже въздействие
Мярка 6. Образователни кампании на
0
върху КАВ и климата
местните инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на ефективното
използване на риболовни техники и
оборудване, щадящи околната среда
Не се очаква тази мярка да окаже въздействие
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната
0
върху КАВ и климата
среда практики за риболовни съдове под 10
м дължина, без тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)
Мярка 8. Провеждане на дългосрочни
Не се очаква тази мярка да окаже въздействие
0
наблюдения на въздействията в зоните,
върху КАВ и климата
разрешени за тралиране с бийм трал. При
необходимост, промяна на границите на тези
зони и на изискванията за експлоатация
Мярка 9. Промотиране и стимулиране
Не се очаква тази мярка да окаже въздействие
0
(включително
и
финансово)
на
върху КАВ и климата
незастрашаващи околната среда, методи за
събиране на рапан (Rapana) и черупкови
(миди)
Не се очаква тази мярка да окаже въздействие
Мярка 10. Разработване на многогодишни
0
върху КАВ и климата
планове за управление на целеви групи
видове риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по
Не се очаква тази мярка да окаже въздействие
0
отношение на хрилните мрежи за калкан
върху КАВ и климата
Мярка 12. Определяне на времевоНе се очаква тази мярка да окаже въздействие
0
пространствени забрани и зони, затворени за
върху КАВ и климата
риболов
Не се очаква тази мярка да окаже въздействие
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
0
Средиземноморски буревестник (Puffinus
върху КАВ и климата
yelkouan) и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка 14. Изготвяне/ актуализиране на
Не се очаква въздействие.
0
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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
Не се очаква въздействие.
0
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен
контрол на регламентираните дейности в
защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ
Не се очаква въздействие.
0
план за действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на въздействието на
неместни видове
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Мярка
Оценка
Коментар
В случаите, когато законодателството ще се
Мярка 17. Изменение на съществуващото
0/+
отнася за евентуални ограничения на емисии на
законодателство, когато е необходимо, чрез
замърсители в атмосферата или на емисии на
въвеждане на разрешителен режим за
дейности в морската среда
неприятни миризми, то ефектът ще е
положителен, локален и дълготраен.
Изпълнението на изискванията на „Рамковата
Мярка 18. Осигуряване на поетапно
0/+
директива та директиваза морска стратегия”
изпълнение на изискванията на РДМС
2008/56/ЕО,
имащи
отношение
към
2008/56/ЕО
чрез
обезпечаване
на
необходимата информация в т.ч. механизми
ограничаване на емисиите от вредни вещества и
неприятни миризми, ще имат положителнои
за финансиране и управленски решения.
продължително въздействие върху КАВ
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за
Не се очаква въздействие.
0
България и/или иновативни биотехники за
морското аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове
Не се очаква въздействие.
Мярка 20. Преразглеждане на зоните за
0
драгиране и депониране на драгажни маси
(изследване
на
пригодността
на
съществуващите места за депониране на
драгажни маси и предложения за нови).
Тази мярка може да има косвено положително
Мярка 21. Внедряване на „морските
0/+
въздействие в резултат от евентуалното
отпадъци“
в
съществуващото
намаляване
на
морските
отпадъци,
законодателство
предизвикващи
неприятни
миризми.
Въздействието е положително по отношение на
неприятните миризми, дълготрайно и локално.
Не се очаква въздействие.
Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
0
подводен шум и енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият
Не се очаква въздействие.
0
регистър за околния (постоянен) и
антропогенния (импулсен) шум, следвайки
стандартизираните
задължителни
изисквания за докладване с цел същият да се
превърне в оперативен инструмент

Оценката на съществуващите, приложени или в процес на прилагане 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.
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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
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.
Всички останали мерки няма да окажат въздействие върху КАВ и климата.
10.2.2 Води
10.2.2.1 Повърхностни води
Очаквани въздействия от реализиране на новите мерки:
Пряко положително въздействие се очаквапо 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 саи 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.
Мярка
Оценка
Коментар
Мярка 1. Управление и намаляване на
Изпълнението на тази цел ще има
+
замърсяването
от
дифузни
източници,
положително
въздействие
върху
включително
атмосферните
отлагания
на
повърхностните води и крайбрежни
замърсители
води, а също и върху морските
екосистеми, населението и човешкото
здраве, като се минимизира притока на
замърсители във водите. Ще доведе до
трайни
положителни
промени
в
съществуващото състояние.
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране
Не се очаква въздействие върху
0
(базирано на съществуващи релевантни еко повърхностните води от тази мярка
етикети)
Мярка 3. Разработване на Регионален план за
Няма пряко въздействие, но тъй като
0/+
действие за Черно море по отношение на
дългосрочният резултат от тази мярка
морските отпадъци (обща методология за
ще доведе до подобряване на
количествена оценка на морски отпадъци,
качеството
на
морските
води,
идентифициране на източниците, наказателни
намаляване на отпадъците във водите и
мерки и др.)
в устията на реките, то нейното
въздействие се определя към клонящо
към положително
Мярка 4. Подобряване на управлението на
Няма пряко въздействие, но тъй като
0/+
отпадъците, генерирани от кораби
дългосрочният резултат от тази мярка
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Мярка

Оценка

Мярка 5. Координирано организиране / подкрепа
на провеждането на годишни кампании за
повишаване на осведомеността на бизнеса
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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) по
отношение на ефективното използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда

0/+

Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната среда
практики за риболовни съдове под 10 м дължина,
без тралиращи средства на борда (дребномащабен риболов)
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
Мярка
9.
Промотиране
и
стимулиране
(включително и финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни
планове за управление на целеви групи видове
риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по
отношение на хрилните мрежи за калкан
Мярка
12.
Определяне
на
времевопространствени забрани и зони, затворени за
риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски
буревестник
(Puffinus
yelkouan) и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на

0

0/+

Коментар
ще доведе до подобряване на
качеството
на
морските
води,
намаляване на отпадъците във водите и
в устията на реките, то нейното
въздействие се определя към клонящо
към положително
Няма пряко въздействие, но тъй като
дългосрочният резултат от тази мярка
ще доведе до подобряване на
качеството на морските води, то
нейното въздействие се определя към
клонящо към положително

Няма пряко въздействие, но тъй като
дългосрочният резултат от тази мярка
ще доведе до подобряване на
качеството на морските води, то
нейното въздействие се определя към
клонящо към положително
Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка

0

Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка

0

Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка

0

Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка

0

Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка
Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка

0

0

Нямапряко отношение, не се очаква
въздействие върху компонента

0

Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка

0

Не се очаква въздействие върху
повърхностните води от тази мярка
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Мярка
Оценка
Коментар
планове за управлението им. Подобрен контрол
на регламентираните дейности в защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ план
Не се очаква въздействие върху
0
за действие за ранно откриване, и смекчаване, и
повърхностните води от тази мярка
оценка на въздействието на неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
Не се очаква въздействие върху
0
законодателство, когато е необходимо, чрез
повърхностните води от тази мярка
въвеждане на разрешителен режим за дейности в
морската среда
Няма пряко въздействие, но тъй като
Мярка 18. Осигуряване на поетапно изпълнение
0/+
дългосрочният резултат от тази мярка
на изискванията на РДМС 2008/56/ЕО чрез
ще доведе до подобряване на
обезпечаване на необходимата информация в т.ч.
механизми за финансиране и управленски
качеството на морските води, то
нейното въздействие се определя към
решения.
клонящо към положително
Не се очаква въздействие върху
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за
0
повърхностните води от тази мярка
България и/или иновативни биотехники за
морското аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове
Мярка 20. Преразглеждане на зоните за
Няма пряко въздействие, но тъй като
0/+
драгиране и депониране на драгажни маси
дългосрочният резултат от тази мярка
(изследване на пригодността на съществуващите
ще доведе до подобряване на
места за депониране на драгажни маси и
качеството на морските води, то
предложения за нови).
нейното въздействие се определя към
клонящо към положително
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“ в
Не се очаква въздействие върху
0
съществуващото законодателство
повърхностните води от тази мярка
Не се очаква въздействие върху
Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
0
подводен шум и енергия в морската среда от
повърхностните води от тази мярка
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият регистър
Не се очаква въздействие върху
0
за околния (постоянен) и антропогенния
повърхностните води от тази мярка
(импулсен) шум, следвайки стандартизираните
задължителни изисквания за докладване с цел
същият да се превърне в оперативен инструмент

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
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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
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 2/5Контрол на несъответствията с условията, посочени в
Разрешителните за ползване на водни обекти; Мярка 10/13Укрепване на бреговете на
Черно море за защита от свлачищни процеси; 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 (за № 5, 7, 12, 13,
19, 30 от Директива 2008/105 и на допълнените 11 ПВ ( от 33 до 44) от Директива
2013/39/ЕК); 52/55 Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества в
седименти (№ 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от приложение 1 на
Директива 2008/105/ЕК) ибиота -№№ 5, 15, 16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от
приложение 1 на Директива 2013/39/ЕК); 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.
Не се очаква въздействие върху повърхностните води по мерки: Мярка 1/1 (Провеждане
на мониторинг с цел оценка на запасите ), Мярка 1/2 (Превантивни мерки срещу
нашествието на неместни видове в морските води ), Мярка 1/3 (Оценка на промените в
екосистемите, социални и икономически последици, произтичащи от инвазията на
неместни видове в засегнатите водни тела ), Мярка 1/4 (Подобряване и внасяне на
необходимите пояснения в законодателството, свързано с кейовете за риболов с лодка );
Мярка3/6 Контрол на бракониерството…; Мярка 4/7Определяне на квоти и определяне
на общ допустим улов (total allowable catch TAC) на ценни видове риби; Мярка 5/8
Забрана за…, Мярка 11/14 Изхвърляне на драгажни материали в определени зони в
Черно море; Мярка 13/16 Осигуряване на оборудване за отстраняване на замърсяването
в пристанищните акватории на местно ниво (скимъри и т.н.); 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; 16/19 Изхвърляне на
драгажни материали в определени зони в Черно море; 17/20 Определяне акваториите на
пристанищата и мониторинг на качеството на водите; 22/25 Морски отпадъци; 23/26
Контрол за предотвратяване на замърсяването с нефт и нефтопродукти от кораби; 26/29
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Контрол за предотвратяване на замърсяването с (твърди) отпадъци от кораби;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 органокалаени съединения от корабни
противообрастващи системи;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);
33/36Целогодишно забранени зони: 34/37 Забрана за улов на риби по време на
размножителния период,Мярка 35/38 Забранени уреди и средства (чл. 35 от ЗРА),
Мярка 37/40 Забранени уреди и средства за осъществяване на стопански и любителски
риболов; 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,
използвани за улов на калкан - 400 мм); 40/43 Задължение за разтоварване на целия
улов; 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 използване на данни в сектор "Рибарство"; 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; 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“;46/49 Изследвания
за повишаване на знанията и определяне на устойчивите граници на човешките
дейности, оказващи влияние върху морската среда; 50/53 Закриване на общинските
депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания; 57/60
Определяне акваторията на пристанището; 60/63 Осъществяване на контрол на
дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци,
включително отпадъчни води; 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
(скимъри, бонови заграждения и др.);
10.2.2.2 Подземни води
Оценка на въздействието на новите мерки
Очакваните въздействия върху подземните води са: положителни - по 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 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.
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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, тъй като те нямат отношение към подземните води.
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
2016-2021г., 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.
Мярка
Оценка
Коментар
Приносът на мярката ще се изрази в
Мярка 1. Управление и намаляване на
+
дългосрочни
положителнивъздействия
замърсяването
от
дифузни
източници,
със„средна“ до „висока“ значимост включително
атмосферните
отлагания
на
представляват
видими
и
трайни
замърсители
положителни промени в съществуващото
химично състояние на подземните водии
с „ниска“ значимост върху морската вода
от дрениращите се в морето подземни
води с подобрено качество.
Не се очаква въздействие, тъй като
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране (базирано
0
на съществуващи релевантни еко - етикети)
мярката няма отношение към подземните
води.
Мярка 3. Разработване на Регионален план за
Липсва достатъчно информация за
꞊
действие за Черно море по отношение на морските
определяне на въздействието
отпадъци (обща методология за количествена
оценка на морски отпадъци, идентифициране на
източниците, наказателни мерки и др.)
Очаква
се
положително
Мярка 4. Подобряване на управлението на
0/+
отпадъците, генерирани от кораби
дългосрочновъздействие
с
„незначителна“ до „ниска“ значимостот
намаляване на замърсяването върху
подземните води.
Мярка 5. Координирано организиране / подкрепа
Липсва достатъчно информация за
꞊
на провеждането на годишни кампании за
определяне на въздействието
повишаване на осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
инициативни рибарски групи (МИРГ) по
отношение към подземните води.
отношение на ефективното използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната среда
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
практики за риболовни съдове под 10 м дължина,
отношение към подземните води
без тралиращи средства на борда (дребно-мащабен
риболов)
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Мярка
Оценка
Коментар
Не се очаква въздействие. Мярката няма
Мярка 8. Провеждане на дългосрочни наблюдения
0
отношение към подземните води.
на въздействията в зоните, разрешени за тралиране
с бийм трал. При необходимост, промяна на
границите на тези зони и на изискванията за
експлоатация
Не се очаква въздействие. Мярката няма
Мярка
9.
Промотиране
и
стимулиране
0
отношение към подземните води.
(включително и финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни планове
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
за управление на целеви групи видове риби
отношение към подземните води.
Мярка 11. Подобряване на контрола по отношение
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
на хрилните мрежи за калкан
отношение към подземните води.
Мярка 12. Определяне на времево-пространствени
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
забрани и зони, затворени за риболов
отношение към подземните води.
Не се очаква въздействие. Мярката няма
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
0
отношение към подземните води.
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан (Phalacrocorax
aristotelis) в крайбрежните, териториални води и
ИИЗ на Черноморските държави
Мярка 14. Изготвяне/ актуализиране на планове за
Липсва достатъчно информация за
꞊
управление на защитените зони, включващи
определяне на въздействието
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
Не се очаква въздействие. Мярката няма
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
0
отношение към подземните води.
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен контрол на
регламентираните дейности в защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ план за
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
действие за ранно откриване, и смекчаване, и
отношение към подземните води.
оценка на въздействието на неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
законодателство, когато е необходимо, чрез
отношение към подземните води.
въвеждане на разрешителен режим за дейности в
морската среда
Мярка 18. Осигуряване на поетапно изпълнение на
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
изискванията на РДМС 2008/56/ЕО чрез
отношение към подземните води.
обезпечаване на необходимата информация в т.ч.
механизми за финансиране и управленски
решения.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за България
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
и/или иновативни биотехники за морското
отношение към подземните води.
аквакултурно производство или за добив на
стопански ценни видове
Мярка 20. Преразглеждане на зоните за драгиране
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
и депониране на драгажни маси (изследване на
отношение към подземните води.
пригодността на съществуващите места за
депониране на драгажни маси и предложения за
нови).
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“ в
Липсва достатъчно информация за
꞊
съществуващото законодателство
определяне на въздействието
Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
Не се очаква въздействие. Мярката няма
0
подводен шум и енергия в морската среда от
отношение към подземните води.
офшорните инсталации (платформи)
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Мярка
Оценка
Коментар
Не се очаква въздействие. Мярката няма
Мярка 23. Надграждане на създаденият регистър за
0
отношение към подземните води.
околния (постоянен) и антропогенния (импулсен)
шум, следвайки стандартизираните задължителни
изисквания за докладване с цел същият да се
превърне в оперативен инструмент

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
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), 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
дългосрочнапродължителност на въздействията с регионален обхват, защото
реализацията на Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата 14-те крайбрежни
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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
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,
вторичнии 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 дългосрочнапродължителност на въздействията с регионален обхват, защото
реализацията на Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата на 14-те
крайбрежни общини. Трансгранично въздействие не се очаква.
Не се очаква въздействие върху подземните води по 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 ), 1/4 (Подобряване и внасяне на необходимите пояснения в
законодателството, свързано с кейовете за риболов с лодка), 3/6 (Контрол на
бракониерството, включително: …), 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…), 9/12
(Изграждане на дълбоководно заустване за изхвърляне на пречистени води от ПСОВ),
11/14 (Изхвърляне на драгажни материали в определените зони в Черно море), 12/15
(Пречиствателни станции за питейна вода), 13/16 (Осигуряване на оборудване за
отстраняване на замърсяването в пристанищните акватории на местно ниво); 15/18
(Контрол за предотвратяване замърсяването от кораби с нефт и вредни вещества,
превозвани по море в наливно или опаковано състояние), 16/19 (Изхвърляне на
драгажни материали в определени зони в Черно море - мярката да отпадне по
предложение на МТИТС, тъй като се дублира с мярка 11/14), 21/24 (Изготвяне на
планове за управление, включващи и мониторинг за биологичното разнообразие…),
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)), 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),
38/41 (Определяне на минимално допустими размери на водните организми, под които
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е забранено извършването на риболова им), 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
риба 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), 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“), 46/49 (Изследвания за повишаване на знанията и определяне на
устойчивите граници на човешките дейности, оказващи влияние върху морската среда),
49/52 (Временна или постоянна забрана за ползване на определените зони за къпане),
51/54 (Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества във води), 52/55
(Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества в седименти), 56/59
(Контрол, мониторинг и оценка на качеството на водите за къпане), 57/60 (Определяне
акваторията на пристанището), 66/69 (Ограничаване на замърсяването на морските
води чрез използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи).
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. Не се очаква отрицателно трансгранично
въздействие.
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.
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Кумулативно въздействие от дейностите по Морската стратегия върху крайбрежните и
шелфови морски води може дапроизтича и от тези предвидени по ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРН 2016-2021 г. при едновременното им реализиране в припокриващи се територии.
Води 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.
Подробна обосновка по мерки е представена на долната таблица:
Мярка
Оценка
Коментар
Мярка
1.
Управление
и
Дифузните източници на замърсяванеса един от основните
+
намаляване на замърсяването от
източници на биогени и други замърсители в морската
дифузни
източници,
околна среда. Приносът на мяркатаза постигане на
включително
атмосферните
определените екологични цели се очаква да бъде със
отлагания на замърсители
„средна“ към „висока“ значимост, водещи до видими и
трайни положителни промени в съществуващото състояние
на морските води. Въпреки това, на този етап е трудно
цялостно да се оцени този принос поради липса на или
частични знания. Не се очаква прилагането на мярката да
окаже негативни ефекти върху морската околна среда на
съседните страни.
Мярка 2. Въвеждане на ЕкоИндиректно е свързана с нивата на еутрофикацията и
0/+
етикетиране
(базирано
на
замърсителите в морската околна среда. Мярката има
съществуващи релевантни еко „ниска“значимост за директно постигане на дефинираните
етикети)
екологични цели по Дескриптор 5- Еутрофизация и
Дескриптор 8- Замърсители в морската околна среда. В
дългосрочен план се очакват видими положителни промени
в съществуващото състояние на морските води.
Мярка 3. Разработване на
Мярката ще има „средна“ значимост за постигане на целите
+
Регионален план за действие за
по Дескриптор 10- Морски отпадъци, с позитивен ефект за
Черно море по отношение на
намаляването на общото количество отпадъци, постъпващи
морските
отпадъци
(обща
в Черноморската околна среда от различни източници,
методология за количествена
подобряване на управлението на отпадъците от морски и
оценка на морски отпадъци,
наземни източници и тяхното въздействие.Очакват се
идентифициране на източниците,
видими и трайни положителни промени в съществуващото
наказателни мерки и др.)
състояние на морските води в дългосрочен план.
Мярка 4. Подобряване на
Въздействия със „средна“ или „висока“ значимост +
управлението на отпадъците,
представляват видими и трайни положителни промени в
генерирани от кораби
съществуващото състояние Дескриптор 10 – Морски
отпадъци и Д 8 - Замърсители в морската околна среда.
Количествена оценка на приноса на тази мярка към
постигане на поставените цели все още не може да се
направи, тъй като не е ясно колко е количеството на
замърсителите от корабите, емитирано в морската околна
среда. Не се очаква да окаже негативно трансгранично
въздействие върху водите на други държави, делящи
морски регион Черно море.
Мярка
5.
Координирано
Очакват се въздействия с „ниска“ значимост или липса на
0/+
организиране / подкрепа на
въздействия по отношение на Дескриптор 10– Морски
провеждането
на
годишни
отпадъци.Промените на средата в резултат от прилагане на
кампании за повишаване на
мярката няма да са забележимо отличими от
осведомеността
на
бизнеса
съществуващото състояние на морските води. Не се очаква
сектора
(търговци,
плажни
да окаже негативно трансгранично въздействие върху
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Мярка
Оценка
Коментар
концесионери, потребители на
водите на други държави, делящи морски регион Черно
плажни услуги,рибари и т.н.) и
море.
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
Мярка
6.
Образователни
Мярката ще допринесе за насърчаване на екологично
0/+
кампании
на
местните
устойчиво използване на морските ресурси, въвеждане и
инициативни рибарски групи
прилагане на иновативни и конкурентоспособни техники за
(МИРГ) по отношение на
рибарство и добив на други морски храни, и е в
ефективното
използване
на
съответствие с инициативата „Син растеж“. Очакват се
риболовни
техники
и
индиректни положителни въздействия (най-вече по
оборудване, щадящи околната
Дескриптори 1-Биоразнообразие, 4- Хранителни мрежи и 6среда.
Непрекъснатост на морското дъно) с „ниска“ значимост по
отношение на качествата на морските води. Не се очаква да
окаже негативно трансгранично въздействие върху водите
на други държави, делящи морски регион Черно море.
Мярка 7. Стимулиране на
Мярката засяга дейности по дескриптори 3 - Състояние на
+
щадящи
околната
среда
търговските запаси видове риби и черупкови; 1практики за риболовни съдове
Биоразнообразие, 4 – Хранителни мрежи, 6 – Състояние на
под 10 м дължина, без
морското дъно,свързани със състоянието на морските води.
тралиращи средства на борда
Очакват се директни отложени във времето въздействия със
(дребно-мащабен риболов)
„средна“ значимост. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие върху водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Екологичните цели на мярката засягатдиректно дейности по
Мярка
8.
Провеждане
на
+
дългосрочни наблюдения на
дескриптор3 – Състояние на търговските запаси видове
риби и черупкови, свързан със състоянието на морските
въздействията
в
зоните,
води. Очакват се се отложени във времето въздействия със
разрешени за тралиране с бийм
„средна“ значимост. Не се очаква да окаже негативно
трал.
При
необходимост,
трансгранично въздействие върху водите на други държави,
промяна на границите на тези
делящи морски регион Черно море.
зони и на изискванията за
експлоатация
Екологичните цели на мярката засягат дейности по
Мярка
9.
Промотиране
и
+
дескриптори 3 – Състояние на търговските запаси видове
стимулиране (включително и
риби и черупкови; 1- Биоразнообразие, 4 – Хранителни
финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за
мрежи, 6 – Състояние на морското дъно свързани със
състоянието на морските води. Очаква се отложено във
събиране на рапан (Rapana) и
времето въздействие със „средна“ значимост. Не се очаква
черупкови (миди)
да окаже негативно трансгранично въздействие върху
водите на други държави, делящи морски регион Черно
море.
Мярка 10. Разработване на
Екологичните цели на мярката засягат дейности по
+
многогодишни
планове
за
дескриптори 3 – Състояние на търговските запаси видове
управление на целеви групи
риби и черупкови; 1- Биоразнообразие, 4 – Хранителни
видове риби.
мрежи, 6 – Състояние на морското дъно, свързани със
състоянието на морските води. Очаква се отложено във
времето въздействие с „висока“ значимост. Не се очаква да
окаже негативно трансгранично въздействие върху водите
на други държави, делящи морски регион Черно море.
Мярка 11. Подобряване на
Екологичните цели на мярката засягат дейности по
+
контрола по отношение на
дескриптори 3 – Състояние на търговските запаси видове
хрилните мрежи за калкан
риби и черупкови; 1- Биоразнообразие, 4 – Хранителни
мрежи, 6 – Състояние на морското дъно, свързани със
състоянието на морските води. Очаква се отложено във
времето въздействие с „висока“ значимост. Не се очаква да
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Мярка

Оценка

Мярка 12. Определяне на
времево-пространствени забрани
и зони, затворени за риболов

+

Мярка
13.
Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски буревестник
(Puffinus yelkouan) и Средния
(качулат)
корморан
(Phalacrocorax
aristotelis)
в
крайбрежните,
териториални
води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка
14.
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
Мярка
15.Създаване
на
синхронизирани
и
представителни
мрежи
от
морски защитени територии в
България и Румъния, както и на
планове за управлението им.
Подобрен
контрол
на
регламентираните дейности в
защитените зони

0

Мярка
16.Разработване
и
прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и
смекчаване,
и
оценка
на
въздействието
на
неместни
видове
Мярка
17.
Изменение
на
съществуващото
законодателство,
когато
е
необходимо, чрез въвеждане на
разрешителен режим за дейности
в морската среда
Мярка 18. Осигуряване
поетапно
изпълнение

на
на

Коментар
окаже негативно трансгранично въздействие върху водите
на други държави, делящи морски регион Черно море.
Екологичните цели на мярката засягат дейности по
дескриптор 3 – Състояние на търговските запаси видове
риби и черупкови, но имат и пряко отношение към 1Биоразнообразие, 4 – Хранителни мрежи и 6 – Състояние
на морското дъно свързани със състоянието на морските
води. Очаква се отложено във времето въздействие с
„висока“ значимост. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие върху водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие върху водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.

+

Описанието на мярката не включва ефекти по дескриптори
свързани със състоянието на морските води. Въпреки това,
предвид широкия пространствен обхвати широкия обхват
на превенция/ защита от антропогенния натиск, се очаква
мярката да има „висока“ значимост за постигане на
определените цели по Дескриптори 5- Еутрофикация и
Дескриптор 8- Замърсители в морската околна среда.
Очакват се видими и трайни положителни промени в
съществуващото състояние на морските води в
средносрочен и дългосрочен план. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие върху водите на
други държави, делящи морски регион Черно море.

+

Описанието на мярката не включва ефекти по дескриптори
свързани със състоянието на морските води. Въпреки това,
предвид широкия пространствен обхвати широкия обхват
на превенция/ защита от антропогенния натиск, се очаква
мярката да има „висока“ значимост за постигане на
определените цели по Дескриптори 5- Еутрофикация и
Дескриптор 8- Замърсители в морската околна среда.
Очакват се видими и трайни положителни промени в
съществуващото състояние на морските води в
средносрочен и дългосрочен план. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие върху водите на
други държави, делящи морски регион Черно море.
Мярката ще има положително въздействие с „ниска“
значимост в средно и дългосрочен период върху
Дескриптор 2 – Неместни видове. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие върху водите на
други държави, делящи морски регион Черно море.

0/+

+

+

Мярката ще има непряко, чрез осигуряване на ефективно
прилагане на РДМС, въздействие върху всички
характеристики на морската околна среда, вкл. морските
води. Очаква се „средна“ към „висока“, значимост предвид
широкия кръг от дейности. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие върху водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Мярката ще има непряко, чрез осигуряване на ефективно
прилагане на РДМС, въздействие върху всички
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Мярка
Оценка
Коментар
изискванията
на
РДМС
характеристики на морската околна среда, вкл. морските
2008/56/ЕО чрез обезпечаване на
води. Очаква се „средна“ към „висока“, значимост предвид
необходимата информация в т.ч.
широкия кръг от дейности. Не се очаква да окаже негативно
механизми за финансиране и
трансгранично въздействие върху водите на други държави,
управленски решения.
делящи морски регион Черно море.
Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй
Мярка
19.
Развитие
на
0
като положителните и отрицателните въздействия ще се
нетрадиционни
за България
компенсират. Не се очаква да окаже негативно
и/или иновативни биотехники за
морското
аквакултурно
трансгранично въздействие върху водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
производство или за добив на
стопански ценни видове
Мярка 20. Преразглеждане на
Мярката е пряко свързана с подобряване на състоянието на
+
зоните
за
драгиране
и
морските води по Дескриптор 5- Еутрофизация и
депониране на драгажни маси
Дескриптор 8- Замърсители в морската околна среда. Има
(изследване на пригодността на
„висока“ значимост за постигането на ДСМОС по тези
съществуващите
места
за
дескриптори свързани с качествата на морските води.В
депониране на драгажни маси и
краткосрочен план се очакват видими положителни
предложения за нови).
промени в съществуващото състояние на морските води. Не
се очаква да окаже негативно трансгранично въздействие
върху водите на други държави, делящи морски регион
Черно море.
Мярка 21. Внедряване на
Мярката ще има непряко, чрез осигуряване на ефективно
+
„морските
отпадъци“
в
прилагане на РДМС, въздействие върху Дескриптор 10съществуващото
Морски отпадъци, който има пряко отношение към
законодателство
ДСМОС на морските води. Очаква се „средна“ значимост с
потенциал към „висока“ в дългосрочен период. Не се
очаква да окаже негативно трансгранично въздействие
върху водите на други държави, делящи морски регион
Черно море.
Мярка 22. Ограничаване на
Липсва достатъчно информация за определяне на
=
генерирането на подводен шум и
въздействието
енергия в морската среда от
офшорните
инсталации
(платформи)
Мярка 23. Надграждане на
Липсва достатъчно информация за определяне на
=
създаденият регистър за околния
въздействието
(постоянен) и антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания за
докладване с цел същият да се
превърне
в
оперативен
инструмент.

Оценка на въздействието на съществуващите (реализирани и планирани) 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 меркиот 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
дългосрочнапродължителност 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.
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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 дългосрочнапродължителност 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 химичното състояние на морските води 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, 45/48, 46/49, 51/54, 52/55.
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
водоизползване), 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
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 меркивърху земните недра:
По мярка 1 въздействията се очаква да бъдат положителни с „ниска“ до „средна“
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.
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По мерки 3, 5, 14, 21 – може да има въздействие, но поради факта, че липсват
достатъчни данни, оценката е невъзможна.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването
от
дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания
на
замърсители

Оценка
+

Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране (базирано
на съществуващи релевантни еко - етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби
Мярка 5. Координирано организиране / подкрепа
на провеждането на годишни кампании за
повишаване на осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) по
отношение на ефективното използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната среда
практики за риболовни съдове под 10 м дължина,
без тралиращи средства на борда (дребно-мащабен
риболов)
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
Мярка
9.
Промотиране
и
стимулиране
(включително и финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни планове
за управление на целеви групи видове риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по отношение
на хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на времево-пространствени
забрани и зони, затворени за риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан (Phalacrocorax

0

Коментар
Приносът на мярката ще се изрази в
дългосрочни положителни въздействия
с „ниска“ до „средна“ значичимост, тъй
като се очакват видими и трайни
положителни
промени
в
съществуващото химично състояние на
подземните води и върху морската вода
от дрениращите се в морето подземни
води с подобрено качество, водещи до
положително
въздействие
върху
земните недра
Не се очаква въздействие.

=

Липса на достатъчно информация.

+

Очаква се положително въздействие.

=

Липса на достатъчно информация.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.
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Мярка
aristotelis) в крайбрежните, териториални води и
ИИЗ на Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен контрол на
регламентираните дейности в защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и смекчаване, и
оценка на въздействието на неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез
въвеждане на разрешителен режим за дейности в
морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники за морското
аквакултурно производство или за добив на
стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“ в
съществуващото законодателство
Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
подводен шум и енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият регистър за
околния (постоянен) и антропогенния (импулсен)
шум, следвайки стандартизираните задължителни
изисквания за докладване с цел същият да се
превърне в оперативен инструмент

Оценка

Коментар

=

Липса на достатъчно информация.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

=

Липса на достатъчно информация.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очаква се положително въздействие при изпълнение на мерките, предвидени за
опазване на околната среда 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
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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.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на замърсяването
от дифузни източници, включително атмосферните
отлагания на замърсители

Оценка
0/+

Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране (базирано
на съществуващи релевантни еко - етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби
Мярка 5. Координирано организиране / подкрепа на
провеждането на годишни кампании за повишаване
на осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) по отношение
на ефективното използване на риболовни техники и
оборудване, щадящи околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната среда
практики за риболовни съдове под 10 м дължина, без
тралиращи средства на борда (дребно-мащабен
риболов)
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
Мярка 9. Промотиране и стимулиране (включително
и финансово) на незастрашаващи околната среда,
методи за събиране на рапан (Rapana) и черупкови
(миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни планове за
управление на целеви групи видове риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по отношение
на хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на времево-пространствени
забрани и зони, затворени за риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид

/

Коментар
Очаква се положително въздействие
от намаляване на замърсяването от
дифузни източници, включително
атмосферните
отлагания
на
замърсители
Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.
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Мярка
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan) и
Средния
(качулат)
корморан
(Phalacrocorax
aristotelis) в крайбрежните, териториални води и
ИИЗ на Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на планове
за управлението им. Подобрен контрол на
регламентираните дейности в защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и смекчаване, и оценка
на въздействието на неместни видове
Мярка
17.
Изменение
на
съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез
въвеждане на разрешителен режим за дейности в
морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники за морското
аквакултурно производство или за добив на
стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“ в
съществуващото законодателство
Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
подводен шум и енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият регистър за
околния (постоянен) и антропогенния (импулсен)
шум, следвайки стандартизираните задължителни
изисквания за докладване с цел същият да се
превърне в оперативен инструмент

Оценка

Коментар

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

/

Не се очаква въздействие.

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
строителството на съоръженията се очакват отрицателни, кратковременни (само по
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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
1,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,17,18,20 и 21.

се

очаква

от

изпълнение

на

мерки

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.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването
от
дифузни
източници,
включително атмосферните отлагания на
замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране
(базирано на съществуващи релевантни еко етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби
Мярка 5. Координирано организиране /
подкрепа на провеждането на годишни
кампании за повишаване на осведомеността на
бизнеса
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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) по
отношение на ефективното използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната
среда практики за риболовни съдове под 10 м
дължина, без тралиращи средства на борда

Оценка
+

/

Коментар
Очаква се положително въздействие в
резултат от намаляване на замърсяването
Не се очаква въздействие

0/+

Очаква
се
косвено
положително
въздействие в резултат от намаляване на
отпадъците

+

Очаква се положително въздействие в
резултат от намаляване на отпадъците
Очаква
се
косвено
положително
въздействие в резултат от намаляване на
отпадъците
поради
повишаване
на
осведомеността на бизнес сектора и
обществеността
по
отношение
на
последствията върху морската околна
среда, причинени от морските отпадъци,
както и необходимостта от тяхното
рециклиране

0/+

0/+

Очаква
се
косвено
положително
въздействие в резултат от използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда

+

Очаква се положително въздействие в
резултат от използване на риболовни
техники и оборудване, щадящи околната
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Мярка
(дребно-мащабен риболов)
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

Оценка

Мярка 9. Промотиране и стимулиране
(включително и финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни
планове за управление на целеви групи видове
риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по
отношение на хрилните мрежи за калкан
Мярка
12.
Определяне
на
времевопространствени забрани и зони, затворени за
риболов

+

Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски
буревестник
(Puffinus
yelkouan) и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен контрол
на регламентираните дейности в защитените
зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ
план за действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на въздействието на
неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез
въвеждане на разрешителен режим за дейности
в морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за
България и/или иновативни биотехники за
морското аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове
Мярка 20. Преразглеждане на зоните за

/

+

Коментар
среда
Очаква се положително въздействие в
резултат от провеждането на дългосрочни
наблюдения на въздействията в зоните,
разрешени за тралиране с бийм трал и
евентуалната промяна на границите на
зоните и правилата за експлоатация
Очаква се положително въздействие в
резултат от използване на методи, щадящи
околната среда

/

Не се очаква въздействие

/

Не се очаква въздействие

+

Очаква се положително въздействие в
резултат от определяне на времевопространствени забрани и зони, затворени
за риболов инамаляване на въздействията
върху дънните субстрати
Не се очаква въздействие

0/+

Очаква
се
косвено
положително
въздействие в резултат от 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

0/+

Очаква
се
косвено
положително
въздействие в следствие от общото
положително въздействие върху околната
среда

/

0/+

0/+

=

0/+

Не се очаква въздействие

Очаква
се
въздействие
положително
среда
Очаква
се
въздействие
положително
среда

косвено
положително
в следствие от общото
въздействие върху околната
косвено
положително
в следствие от общото
въздействие върху околната

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

се

по-скоро

положително
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Мярка
драгиране и депониране на драгажни маси
(изследване
на
пригодността
на
съществуващите места за депониране на
драгажни маси и предложения за нови).

Оценка

Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“
в съществуващото законодателство

0/+

Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
подводен шум и енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния (импулсен) шум, следвайки
стандартизираните задължителни изисквания за
докладване с цел същият да се превърне в
оперативен инструмент

/

Коментар
въздействие
върху
субстратите
на
морското
дъно
поради
евентуално
запазване
на
медиолиторални
и
сублиторални
местообитания
след
преразглеждане на зоните за депониране и
избор на подходящи нови зони.
Очаква
се
косвено
положително
въздействие в следствие от общото
положително въздействие върху околната
среда след въвеждане на законови норми
по отношение на морските отпадъци
Не се очаква въздействие

/

Не се очаква въздействие

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 в следствие от
дълбоководното заустване на отпадъчни води (9/12).
10.2.4 Ландшафт
Оценка на въздействието на новите мерки
Очакваните въздействия върху ландшафта от реализиране на мерките са описани
подробно в табличен вид, но могат да се резюмират както следва:
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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.
Мярка
Мярка 1. Управление и
намаляване на замърсяването
от
дифузни
източници,
включително атмосферните
отлагания на замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране (базирано на
съществуващи
релевантни
еко - етикети)

Оценка
/

Коментар
За ландшафта тези въздействия са с „незначителна“
значимост или понякога не причиняват въздействия въздействия, които са неразличими от естествените промени
на средата и не са отличими от съществуващото състояние.

/

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.)
Мярка 4. Подобряване на
управлението на отпадъците,
генерирани от кораби

0/+

Тази мярка има относително косвено значение за ландшафта
Очаква се незначително или никакво въздействие. Например
ландшафта като критерий може да влезе в оценката на
туристическия продукт, където възприятието ландшафт би
играло значение. При което доброто състояние на ландшафта
води до клонене към резултат от позитивно въздействие за
развитие на сектора. Иначе за самия ландшафт еко-етикетите
са с въздействия с „ниска“ значимост и не водят до видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние. Ако туристическия продукт за даден район има
еко – етикет, това може да предизвика антропогенен натиск,
но той няма да доведе до въздействие с висока значимост
видими и трайни промени в съществуващото състояние на
ландшафта.Ще е с временно въздействие.
Клони към резултат с позитивно въздействие. Въздействия с
„ниска“ значимост - това ще са видими положителни
промени в съществуващото и бъдещо състояние. Става
въпрос само за въздействие върху плажната ивица или точно
определени места, където могат да се натрупват постоянно
морски отпадъци. Една такава мярка би имала постоянно,
дългосрочно въздействие с регионален характер.

Мярка
5.
Координирано
организиране / подкрепа на
провеждането на годишни
кампании за повишаване на
осведомеността на бизнеса
сектора (търговци, плажни
концесионери, потребители
на плажни услуги,рибари и
т.н.)
и
обществеността
(туристи, студенти, деца и
т.н.), по отношение на

/

0/+

Клони към резултат с позитивно въздействие Въздействия с
„ниска“ значимост - това ще са видими положителни
промени в съществуващото и бъдещо състояние. Става
въпрос само за въздействие върху плажната ивица, където
могат да се натрупват постоянно морски отпадъци. Една
такава мярка би имала постоянно, пряко, дългосрочно
въздействие с национален и трансграничен характер.
Очаква се незначително или никакво въздействие.
Въздействия, които са неразличими от естествените промени
на средата и не са отличими от съществуващото състояние
Отнася се за сухоземна територия на България /пресните
води и крайбрежни води (РДВ)на Република България
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Мярка
последствията
върху
морската
околна
среда,
причинени
от
морските
отпадъци,
както
и
необходимостта от тяхното
рециклиране
Мярка 6. Образователни
кампании
на
местните
инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на
ефективното използване на
риболовни
техники
и
оборудване,
щадящи
околната среда
Мярка 7. Стимулиране на
щадящи
околната
среда
практики
за
риболовни
съдове под 10 м дължина, без
тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)
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

Оценка

Коментар

0/+

Клони към резултат към пряко, „позитивно“ и дългосрочно
въздействие. Въздействия с значимост като видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние. Става въпрос само за въздействие върху плажната
ивица, където може да има някакво постоянно натрупване от
морски отпадъци – аквакултури и тогава се получава
кумулативно въздействие.

/

Очаква се незначително или никакво въздействие.
Въздействия с „незначителна“ значимост или няма
въздействия - въздействия, които са неразличими от
естествените промени на средата – ландшафта и не са
отличими от съществуващото състояние.

0/+

Мярка 9. Промотиране и
стимулиране (включително и
финансово)
на
незастрашаващи
околната
среда, методи за събиране на
рапан (Rapana) и черупкови
(миди)
Мярка 10. Разработване на
многогодишни планове за
управление на целеви групи
видове риби

0

Мярка 11. Подобряване на
контрола по отношение на
хрилните мрежи за калкан

0

Мярка 12. Определяне на
времево-пространствени
забрани и зони, затворени за
риболов
Мярка 13. Опазване на
мигриращия
вид
Средиземноморски

0

Отнася се за крайбрежни води (РДВ) и териториални води на
Република България.Клони към резултат от позитивно
дългосрочно въздействие. Въздействия с „ниска“значимост това са видими положителни промени в съществуващото и
бъдещо състояние.Въздействието се отразява основно върху
крайбрежните води, където в определени зони за отглеждане
на аквакултури, също така има същствуващи защитени зони,
в които е забранено извършването на тралиращи действия, но
са налице и зони, в които може да се тралира. При
необходимост, с промяна на границите на последните зони и
на изискванията за експлоатация, непрекъснато ще се очаква
подобряване
на
статуса
на
крайбрежните
води.
Въздействието ще е пряко и дългосрочно.
Става въпрос за крайбрежни води (РДВ) и териториални води
на Република България За ландшафта има неутрално или
няма въздействие. 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.
Отнася се за крайбрежните (РДВ) и териториални води,
изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Република
България.
За ландшафта има неутрално или няма въздействие. 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.
Отнася се за крайбрежните (РДВ) и териториални води,
изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Република
България.
Неутрално или няма въздействиекъм ландшафта.
Не се очаква въздействиеи няма отношение към ландшафта

0

0/+

Отнася се и за сухоземна територия на България /пресните
води и крайбрежни води (РДВ) на Република България.
Клоникъмрезултатотпозитивновъздействие.
Въздействияс
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Мярка
буревестник
(Puffinus
yelkouan) и Средния (качулат)
корморан
(Phalacrocorax
aristotelis) в крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на
Черноморските държави
Мярка
14.
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
Мярка 15. Създаване на
синхронизирани
и
представителни мрежи от
морски защитени територии в
България и Румъния, както и
на планове за управлението
им. Подобрен контрол на
регламентираните дейности в
защитените зони.
Мярка 16. Разработване и
прилагане на общ план за
действие за ранно откриване,
и смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни
видове
Мярка 17. Изменение на
съществуващото
законодателство, когато е
необходимо, чрез въвеждане
на разрешителен режим за
дейности в морската среда.
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.
Мярка 19. Развитие на
нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники
за морското аквакултурно
производство или за добив на
стопански ценни видове.
Мярка 20. Преразглеждане на
зоните за драгиране и
депониране на драгажни маси
(изследване на пригодността
на съществуващите места за

Оценка

Коментар
„ниска“
значимост
–
товасавидимиположителнипроменизасъществуващотоибъде
щосъстояние Тази мярка би била с постоянно, дългосрочно
регионално въздействие.

0/+

Отнася се за крайбрежните (РДВ) и териториални води, на
Република България. Клони към резултат от позитивно
въздействие. Въздействия с „ниска“значимост - това са
видими положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние на ландшафта. Тази мярка би била с пряко,
постоянно, дългосрочно въздействие и с национално
значение

0

Отнася се за крайбрежни (РДВ) и териториални води,
изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Република
България. Мярка с неутрално или без въздействиевърху
ландшафта.

0

Отнася се за сухоземната част на България, крайбрежни води
(РДВ) и териториални води и изключителна икономическа
зона (ИИЗ) на Република България.
Не се очаква въздействие.

0

Отнася се за крайбрежни (РДВ) и териториални води,
изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Република
България.
Няма отношение към ландшафта - несе очаква въздействие.

0

Отнася се за сухоземната част на България, крайбрежни води
(РДВ) и териториални води и изключителна икономическа
зона (ИИЗ) на Република България.
Няма отношение към ландшафта – не се очаква въздействие

0

Отнася се за крайбрежни (РДВ) и териториални води на
Република България.
Няма отношение към ландшафта – не се очаква въздействие

0/+

Отнася се за сухоземната част на България, крайбрежни води
(РДВ) и териториални води и изключителна икономическа
зона (ИИЗ) на Република България. Клони към резултат от
позитивно въздействие. Въздействия с „ниска“значимост –
това са видими положителни промени в съществуващото и
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Мярка
депониране на драгажни маси
и предложения за нови).
Мярка 21. Внедряване на
„морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство.
Мярка 22. Ограничаване на
генерирането на подводен
шум и енергия в морската
среда
от
офшорните
инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на
създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания за
докладване с цел същият да
се превърне в оперативен
инструмент.

Оценка

=

Коментар
бъдещо състояние. Тази мярка е с пряко, постоянно,
дългосрочно и регионално въздействие.
Липсва достатъчно информация за определяне на
въздействието

0

Отнася се за изключителна икономическа зона на Република
България. Няма отношение към ландшафта на сухоземната
част.

0

Отнася се за крайбрежни (РДВ) и териториални води на
Република България. Неутрално или няма въздействие за
ландшафта. 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.

Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Мерки които имат неутрално или нямат въздействие върху ландшафта в Морската
стратегия са 52 броя. Това са 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 Превантивни мерки срещу нашествието на неместни видове в
морските води; 1/4 Подобряване и внасяне на необходимите пояснения в
законодателството, свързано с кейовете за риболов с лодка; 2/5 Контрол на
несъответствията с условията, посочени в Разрешителните за ползване на водни обекти;
3/6 Контрол на бракониерството; 4/7 Определяне на квоти и определяне на общ
допустим улов; 5/8 Забрана за улов по време на размножителния период на рибите и
другите хидробионти и др.; 11/14 ,16/19 Изхвърляне на драгажни материали в
определени зони в Черно море; 12/15 Пречиствателни станции за питейна вода; 4/17
Контрол върху дейностите по трансфер и транспортиране на отпадъчни нефтопродукти;
17/20 Определяне акваториите на пристанищата и мониторинг на качеството на водите;
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;
32/35 Контрол и мониторинг на крайбрежните води в зоните за къпане; 33/36
Целогодишно забранени зони, в които риболовът с мрежени уреди в радиус от 300
метра от устията на реките и др.; 34/37 Забрана за улов на риби по време на
размножителния период; 35/38 Забранени уреди и средства (и се изброяват); 36/39
Въвеждане на временни забрани за риболов; 37/40 Забранени уреди и средства за
осъществяване на стопански и любителски риболов; 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;40/43
Задължение за разтоварване на целия улов; 41/44 Провеждане на научни изследвания за
оценка на запасите от стопански ценни видове риба в Черно море; 42/46 Мерки за
адаптиране на риболовния капацитет на риболовните кораби към съществуващите
възможности за риболов; 43/46 Осъществяване на съвместни дейности в областта на
рибарството в Черно море с румънските власти; 45/48 / Дейности, свързани с
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опазването на морската среда и по-специално 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 влияние върху морската среда; 49 /52 Временна или постоянна забрана за
ползване на определените зони за къпане; 51/54 Разработване на методи за анализ на
приоритетни вещества във води; 52/55 Разработване на методи за анализ на
приоритетни вещества в седименти; 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;
66/69 Ограничаване на замърсяването на морските води чрез използване на подходящо
оборудване при инцидентни разливи.
Мерки, от прилагането на 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.
Мерките, чийто въздействие клони към резултат от позитивно въздействие или
въздействието е с „ниска“ значимост са 13 броя. 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 водоползване; 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 сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите.
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:
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
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в морската околна среда и подобряване на състоянието й по Дескриптор 5Еутрофикация и Дескриптор 8 - Замърсители в морската среда, които имат пляко
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. Не се очаква отрицателно трансгранично
въздействие.
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 иограничаване на подводния шум (№ 22 и 23).
Кумулативно въздействие от дейностите по Морската стратегия върху крайбрежните и
шелфови морски води може дапроизтича и от тези, предвидени по ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРН 2016-2021 г., при едновременната им реализиране в припокриващи се територии.
Обосновка по мерки е представена на долната таблица:
Мярка
Мярка 1. Управление
и
намаляване на замърсяването
от
дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания на замърсители

Оценка
+

Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи релевантни еко етикети)
Мярка 3. Разработване на

0

0

Коментар
Дифузните източници на замърсяванеса един от основните
източници на еутрофизация и други токсични замърсители
в морската околна среда. Ограничаването им ще допринесе
за постигане на определените екологични цели на мярката
за
постигане
на
ДСМОС
по
Дескриптор
1Биоразнообразие, компонент на биотата фитопланктон.
Очаква се да бъде достигната „средна“ към „висока“
значимост, водещо до видими и трайни положителни
промени
в
съществуващото
състояние
на
фитопланктонното съобщество, най-вече в крайбрежната и
шерфовите зони. Поради липса на достатъчно данни, на
този етап не е възможна цялостна оценка на приноса
поради.Не се очаква прилагането на мярката да окаже
негативни ефекти във морската околна среда на съседните
страни.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
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Мярка
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.)
Мярка 4. Подобряване на
управлението на отпадъците,
генерирани от кораби

Оценка

Коментар
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.

0/+

Мярка
5.
Координирано
организиране / подкрепа на
провеждането на годишни
кампании за повишаване на
осведомеността на бизнеса
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
Мярка
6.
Образователни
кампании
на
местните
инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на
ефективното използване на
риболовни
техники
и
оборудване, щадящи околната
среда
Мярка 7. Стимулиране на
щадящи
околната
среда
практики за риболовни съдове
под 10 м дължина, без
тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)
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

0

Очакват се отложено във времето въздействие с „ниска“
значимост по отношение на фитопланктонните съобщества
в крайбрежната и шелфовата зони. Ефектът 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“. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.

Мярка 9. Промотиране и
стимулиране (включително и
финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за

/

0

Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.

0

Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.

/

Мярката не засяга дейности по дескриптори свързани със
състоянието на фитопланктона (по Дескриптор 1Биоразнообразие). Очакват се индиректни въздействия с
„незначителна“ значимост или липса натакива чрез
дейностите свързани с Дескрипртор 3- Състояние на
запасите на търговските видове риби и черупкови
(планктоноядни организми). Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Мярката не засяга дейности по дескриптори свързани със
състоянието на фитопланктона (по Дескриптор 1Биоразнообразие). Очакват се индиректни въздействия с
„незначителна“ значимост или липса натакива чрез
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Мярка
събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)

Оценка

Мярка 10. Разработване на
многогодишни
планове
за
управление на целеви групи
видове риби

/

Мярка 11. Подобряване
контрола по отношение
хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне
времево-пространствени
забрани и зони, затворени
риболов

на
на

0

на

/

за

Мярка
13.
Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски
буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в
крайбрежните, териториални
води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка
14.
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
Мярка
15.Създаване
на
синхронизирани
и
представителни
мрежи
от
морски защитени територии в
България и Румъния, както и на
планове за управлението им.
Подобрен
контрол
на
регламентираните дейности в
защитените зони

0

Коментар
дейностите свързани с Дескрипртор 3- Състояние на
запасите на търговските видове риби и черупкови. Не се
очаква да окаже негативно трансгранично въздействие във
водите на други държави, делящи морски регион Черно
море.
Мярката не засяга дейности по дескриптори свързани със
състоянието на фитопланктона (по Дескриптор 1Биоразнообразие). Очакват се индиректни въздействия с
„незначителна“ значимост или липса натакива чрез
дейностите свързани с Дескрипртор 3- Състояние на
запасите на търговските видове риби и черупкови
(планктоноядни организми). Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Мярката не засяга дейности по дескриптори свързани със
състоянието на фитопланктона (по Дескриптор 1Биоразнообразие). Очакват се индиректни въздействия с
„незначителна“ значимост или липса натакива чрез
дейностите свързани с Дескрипртор 3- Състояние на
запасите на търговските видове риби и черупкови
(планктоноядни организми). Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.

+

Описанието на мярката не включва ефекти по дескриптори
свързани със състоянието на фитопланктона. Въпреки това,
предвид широкия пространствен обхвати широкия обхват
на превенция/ защита от антропогенния натиск, се очаква
мярката да има „висока“ значимост за постигане на
определените при реализиране на дейностите по
Дескриптори 5- Еутрофикация и Дескриптор 8Замърсители в морската околна среда. Очакват се видими и
трайни положителни промени в съществуващото състояние
на морските води в средносрочен и дългосрочен план. Не се
очаква да окаже негативно трансгранично въздействие във
водите на други държави, делящи морски регион Черно
море.

+

Описанието на мярката не включва ефекти по дескриптори
свързани със състоянието на фитопланктона. Въпреки това,
предвид широкия пространствен обхвати широкия обхват
на превенция/ защита от антропогенния натиск, се очаква
мярката да има „висока“ значимост за постигане на
определените при реализиране на дейностите по
Дескриптори 5- Еутрофикация и Дескриптор 8Замърсители в морската околна среда. Очакват се видими и
трайни положителни промени в съществуващото състояние
на морските води в средносрочен и дългосрочен план. Не се
очаква да окаже негативно трансгранично въздействие във
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Мярка

Оценка

Мярка
16.Разработване
и
прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни
видове
Мярка 17. Изменение на
съществуващото
законодателство,
когато
е
необходимо, чрез въвеждане на
разрешителен
режим
за
дейности в морската среда

=

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.

+

Мярка
19.
Развитие
на
нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники
за
морското
аквакултурно
производство или за добив на
стопански ценни видове
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).

0

Мярка 21. Внедряване на
„морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство
Мярка 22. Ограничаване на
генерирането на подводен шум
и енергия в морската среда от
офшорните
инсталации
(платформи)
Мярка 23. Надграждане на
създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните

+

+

=

Коментар
водите на други държави, делящи морски регион Черно
море.
Липсва достатъчно информация за определяне на
въздействието

Мярката ще има непряко, чрез осигуряване на ефективно
прилагане на РДМС, отложено във времето въздействие
върху всички характеристики на морската околна среда,
вкл.
биотата
(състоянието
на
фитопланктонните
съобщества), най-вече в крайбрежната и шелфовата зони.
Очаква се „средна“ към „висока“, значимост предвид
широкия кръг от дейности. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Мярката ще има непряко, чрез осигуряване на ефективно
прилагане на РДМС, отложено във времето въздействие
върху всички характеристики на морската околна среда,
вкл.
биотата
(състоянието
на
фитопланктонните
съобщества), най-вече в крайбрежната и шелфовата зони.
Очаква се „средна“ към „висока“, значимост предвид
широкия кръг от дейности. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй
като положителните и отрицателните въздействия ще се
компенсират. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Мярката е пряко свързана с подобряване на състоянието по
Дескриптор 5- Еутрофизация и Дескриптор 8- Замърсители
в морската околна среда. Има „висока“ значимост за
постигането на ДСМОС по тези дескриптори свързани,
които са пряко свързани със състоянието на
фитопланктонните
съобщества
(Дескриптор
1Биоразнообразие). В краткосрочен план се очакват видими
положителни трайни промени в съществуващото състояние
на фитопланктона в зоните на въздействие- крайбрежната и
шелфова. Не се очаква да окаже негативно трансгранично
въздействие във водите на други държави, делящи морски
регион Черно море.
Липсва достатъчно информация за определяне на
въздействието

=

Липсва достатъчно
въздействието

информация

за

определяне

на

=

Липсва достатъчно
въздействието

информация

за

определяне

на
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Мярка
задължителни изисквания за
докладване с цел същият да се
превърне
в
оперативен
инструмент

Оценка

Коментар

Оценка на въздействието на съществуващите (реализирани и планирани)мерки
Очакват се 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 дългосрочнапродължителност 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.
Очакват се 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
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 дългосрочнапродължителност 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 мерки № № 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 икумулативни 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;
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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 дапроизтича и от тези предвидени по ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРН 2016-2021 г. при едновременната им реализиране в припокриващи се територии.
Подробна обосновка по мерки е представена на долната таблица:
Мярка
Мярка 1. Управление
и
намаляване на замърсяването
от
дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания на замърсители

Оценка
+

Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи релевантни еко етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на
управлението на отпадъците,
генерирани от кораби

0

Коментар
Дифузните източници на замърсяванеса един от
основните източници на еутрофизация и други токсични
замърсители в морската околна среда. Ограничаването им
ще допринесе за постигане на определените екологични
цели на мярката за постигане на ДСМОС по Дескриптор
1- Биоразнообразие, компонент на биотата зоопланктон.
Очаква се да бъде достигната „средна“ към „висока“
значимост, водещо до видими и трайни положителни
промени
в
съществуващото
състояние
на
зоопланктонното съобщество, най-вече в крайбрежната и
шерфовите зони. Поради липса на достатъчно данни, на
този етап не е възможна цялостна оценка на приноса.Не
се очаква прилагането на мярката да окаже негативни
ефекти във морската околна среда на съседните страни.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.

0

Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.

0/+

Очакват се отложено във времето въздействие с „ниска“
значимост по отношение на зоопланктонните съобщества
в крайбрежната и шелфовата зони. Ефектът 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“. Не се
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Мярка

Оценка

Мярка
5.
Координирано
организиране/ подкрепа на
провеждането на годишни
кампании за повишаване на
осведомеността на бизнеса
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.
Мярка
6.
Образователни
кампании
на
местните
инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на
ефективното използване на
риболовни
техники
и
оборудване, щадящи околната
среда.
Мярка 7. Стимулиране на
щадящи
околната
среда
практики за риболовни съдове
под 10 м дължина, без
тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов).
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

0

Мярка 9. Промотиране и
стимулиране (включително и
финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за
събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)

/

Мярка 10. Разработване на
многогодишни
планове
за
управление на целеви групи
видове риби.

0/+

Мярка

11.

Подобряване

на

Коментар
очаква да окаже негативно трансгранично въздействие
във водите на други държави, делящи морски регион
Черно море.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.

0

Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.

0

Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.

/

Мярката не засяга дейности по дескриптори свързани със
състоянието на зоопланктона (по Дескриптор 1Биоразнообразие). Очакват се индиректни въздействия с
„незначителна“ значимост или липса натакива чрез
дейностите свързани с Дескриптор 3- Състояние на
запасите на търговските видове риби и черупкови
(планктоноядни организми). Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Мярката не засяга дейности по дескриптори свързани със
състоянието на зоопланктона (по Дескриптор 1Биоразнообразие). Очакват се индиректни въздействия с
„незначителна“ значимост или липса на такива чрез
дейностите свързани с Дескриптор 3- Състояние на
запасите на търговските видове риби и черупкови. Не се
очаква да окаже негативно трансгранично въздействие
във водите на други държави, делящи морски регион
Черно море.
Мярката не засяга преки дейности по дескриптори
свързани със състоянието на зоопланктона (по
Дескриптор 1- Биоразнообразие). Очакват се отложени
дългосрочни въздействия с „ниска“ към „средна“
значимост при реализиране на дейностите свързани с
Дескриптор 3- Състояние на запасите на търговските
видове риби и черупкови, имащи отношение към
планктоноядните видове.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже
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Мярка
контрола по отношение на
хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на
времево-пространствени
забрани и зони, затворени за
риболов.

Оценка

Мярка
13.
Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски
буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в
крайбрежните, териториални
води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка
14.
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
Мярка
15.Създаване
на
синхронизирани
и
представителни
мрежи
от
морски защитени територии в
България и Румъния, както и на
планове за управлението им.
Подобрен
контрол
на
регламентираните дейности в
защитените зони

0

Мярка
16.Разработване
и
прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни
видове.
Мярка 17. Изменение на
съществуващото
законодателство,
когато
е
необходимо, чрез въвеждане на
разрешителен
режим
за
дейности в морската среда.

/

Коментар
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Мярката не засяга дейности по дескриптори свързани със
състоянието на зоопланктона (по Дескриптор 1Биоразнообразие). Очакват се индиректни въздействия с
„незначителна“ значимост или липса натакива чрез
дейностите свързани с Дескрипртор 3- Състояние на
запасите на търговските видове риби и черупкови
(планктоноядни организми). Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Не се очаква въздействие. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.

+

Описанието на мярката не включва ефекти по
дескриптори свързани със състоянието на зоопланктона.
Предвид широкия пространствен обхвати широкия обхват
на превенция/ защита от антропогенния натиск, се очаква
мярката да има „висока“ значимост за постигане на
определените при реализиране на дейностите по
Дескриптори 5- Еутрофикация и Дескриптор 8Замърсители в морската околна среда. Очакват се видими
и трайни положителни промени в съществуващото
състояние на морските води в средносрочен и
дългосрочен план. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.

+

Описанието на мярката не включва ефекти по
дескриптори свързани със състоянието на зоопланктона.
Въпреки това, предвид широкия пространствен обхвати
широкия обхват на превенция/ защита от антропогенния
натиск, се очаква мярката да има „висока“ значимост за
постигане на определените при реализиране на
дейностите по Дескриптори 5- Еутрофикация и
Дескриптор 8- Замърсители в морската околна среда.
Очакват се видими и трайни положителни промени в
съществуващото състояние на морските води в
средносрочен и дългосрочен план. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Липсва достатъчно информация за определяне на
въздействието.

=

+

Мярката ще има непряко, чрез осигуряване на ефективно
прилагане на РДМС, отложено във времето въздействие
върху всички характеристики на морската околна среда,
вкл.
биотата
(състоянието
на
зоопланктонните
съобщества), най-вече в крайбрежната и шелфовата зони.
Очаква се „средна“ към „висока“, значимост предвид
широкия кръг от дейности. Не се очаква да окаже
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Мярка

Оценка

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.

+

Мярка
19.
Развитие
на
нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники
за
морското
аквакултурно
производство или за добив на
стопански ценни видове
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).

0

Мярка 21. Внедряване на
„морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство
Мярка 22. Ограничаване на
генерирането на подводен шум
и енергия в морската среда от
офшорните
инсталации
(платформи).
Мярка 23. Надграждане на
създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания за
докладване с цел същият да се
превърне
в
оперативен
инструмент.

+

=

Коментар
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Мярката ще има непряко, чрез осигуряване на ефективно
прилагане на РДМС, отложено във времето въздействие
върху всички характеристики на морската околна среда,
вкл.
биотата
(състоянието
на
зоопланктонните
съобщества), най-вече в крайбрежната и шелфовата зони.
Очаква се „средна“ към „висока“, значимост предвид
широкия кръг от дейности. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй
като положителните и отрицателните въздействия ще се
компенсират. Не се очаква да окаже негативно
трансгранично въздействие във водите на други държави,
делящи морски регион Черно море.
Мярката е пряко свързана с подобряване на състоянието
по Дескриптор 5- Еутрофизация и Дескриптор 8Замърсители в морската околна среда. Има „висока“
значимост за постигането на ДСМОС по тези дескриптори
свързани, които са пряко свързани със състоянието на
зоопланктонните
съобщества
(Дескриптор
1Биоразнообразие). В краткосрочен план се очакват
видими положителни трайни промени в съществуващото
състояние на зоопланктона в зоните на въздействиекрайбрежната и шелфова. Не се очаква да окаже
негативно трансгранично въздействие във водите на други
държави, делящи морски регион Черно море.
Липсва достатъчно информация за определяне на
въздействието

=

Липсва достатъчно
въздействието

информация

за

определяне

на

=

Липсва достатъчно
въздействието

информация

за

определяне

на

Оценка на въздействието на съществуващите (реализирани и планирани)мерки
Очакват се:
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
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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
дългосрочнапродължителност 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 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 дългосрочнапродължителност 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). Мярката 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, 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 заключенията, посочени в
Доклада за „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 антропогенни натиски върху морските екосистеми и създаване на
благоприятни условия за постигане на добро екологично състояние на
макрофитобентоса по критериите на целите на Дескриптор 1по РДМС.
Не се очакват въздействия от мерки 2,3,10,11,13,21,22 и 23.
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Оценка на въздействията на Нови мерки съгласно матрицата на въздействията
Мярка
Мярка 1. Управление
и
намаляване на замърсяването
от
дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания на замърсители

Оценка
+

Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи релевантни еко етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на
управлението на отпадъците,
генерирани от кораби

0

Мярка
5.
Координирано
организиране / подкрепа на
провеждането на годишни
кампании за повишаване на
осведомеността на бизнеса
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
Мярка
6.
Образователни
кампании
на
местните

Коментар
Еутрофикационните въздействия са основен източник на
натиск върху макроводораслите в крайбрежната зона на
българското Черноморие и са основен виновник за
значимото
намаление
в
разпространението
на
приоритетни за опазване ичувствителни видове кафяви и
червени макроводорасли (Cystoseira barbata , Cystoseira
bosphorica,
Phyllophora
crispa).
Мерките
по
идентифициране и оценка на дифузни източници на
замърсяване на морските крайбрежни водни тела (основно
с биогенни елементи), ще доведат до намаляване на
силата на еуторфикационен натиск и ще окажат силно
положително
въздействие.
Осъществяването
на
заложените в тази мярка дейности ще допринесат значимо
и за постигане на екологичните цели по дескриптори 5 и 8
на РДМС.
Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.

0

Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.

0/+

Въвеждането и изпълнението на тази мярка може да
доведе до известно намаление на силата на натиск,
породена от отпадъци изхвърляни от кораби върху
макроводорасли, и по-конкретно от опасни отпадъци
(използвани батерии и акумулатори, луминесцентни
лампи и др.) и опасни течни вещества, както и от нефтени
отпадъци и отпадъчни води. Поради факта, че отпадъците
от кораби, биват изхвърляни основно в открито море,
далеч от крайбрежната зона, или в пристанищата, тези
отпадъци имат много ограничени негативно въздействие
върху макроводораслите, съответно мярката ще има
положително косвено въздействие с регионален обхват.
Изпълнението на дейности по тази мярка потенциално
може да има положителен, косвен, дълготраен ефект
върху екологичното състояние и разпространението на
макроводорасли, чрез намаляване на натрупването на
отпадъци по морското дъно, съответно намаляване на
процента на затрупаните местообитания.

0/+

+

Изпълнението на дейностите по тази мярка може да има
потенциално положителен, дългосрочен и национален по
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Мярка
инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на
ефективното използване на
риболовни
техники
и
оборудване, щадящи околната
среда
Мярка 7. Стимулиране на
щадящи
околната
среда
практики за риболовни съдове
под 10 м дължина, без
тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)
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

Оценка

Мярка 9. Промотиране и
стимулиране (включително и
финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за
събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)

+

Мярка 10. Разработване на
многогодишни
планове
за
управление на целеви групи
видове риби
Мярка 11. Подобряване на
контрола по отношение на
хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на
времево-пространствени
забрани и зони, затворени за
риболов

0

Мярка
13.
Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски
буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в
крайбрежните, териториални
води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка
14.
Изготвяне/
актуализиране на планове за
управление на защитените
зони,
включващи
морска
акватория, като се имат
предвид
изискванията
на

0/+

+

Коментар
обхват ефект върху екологичното състояние и
пространственото разпространение на макроводораслите
и морските тревив крайбрежната зона на българското
Черноморие. Дейностите по тази мярка ще допринесат за
изпълнение на цели по индикатори 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ,
1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 6.2.1, 6.2.2,
Изпълнението на дейности по тази мярка потенциално
може да има непряк положителен, дългосрочен и
национален по обхват ефект върху екологичното
състояние и разпространението на макроводорасли, чрез
постигане на целите на дескриптор 4 „хранителни
мрежи”.
Изпълнението на дейностите по тази мярка ще има
положителенкосвен ефект върху екологичното състояние
и
пространственото
разпространение
на
макроводораслите и морските тревив крайбрежната зона
на българското Черноморие, , най-вече чрез намаляванена
физическото увреждане на дънните местообитания и
свързаните това промени във функционирането на
морските екосистеми, в т.ч. взаимодействията между
различните трофични нива, съответно с ще се редуцира
прякото и непрякото намаляване на биоразнообразието в
резултат от дънното тралиране.
Изпълнението на дейностите по тази мярка може да има
потенциално
положителенкосвен
ефект
върху
екологичното
състояние
и
пространственото
разпространение на макроводораслите и морските тревив
крайбрежната зона на българското Черноморие.
Дейностите по тази мярка ще допринесат за изпълнение
на цели по индикатори 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 , 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1,
6.2.1, 6.2.2.
Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.

0

Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.

0/+

Изпълнението на дейности по тази мярка потенциално
може да има положителен косвен ефект върху
екологичното състояние и разпространението на
макроводорасли, чрез опазване на доминираните от
макроводорасли, местообитания от риболовен натиск и
вредящи риболовни практики.
Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.

0

+

Изпълнението на дейностите по тази мярка може да има
положителен, пряк и дългосрочен ефект с национален
обхват върху екологичното състояние и пространственото
разпространение на макроводораслите и морските тревив
крайбрежната зона на българското Черноморие.
Дейностите по тази мярка ще допринесат за изпълнение
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Мярка
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
Мярка
15.Създаване
на
синхронизирани
и
представителни
мрежи
от
морски защитени територии в
България и Румъния, както и на
планове за управлението им.
Подобрен
контрол
на
регламентираните дейности в
защитените зони

Оценка

Коментар
на цели по индикатори 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 , 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1,
6.2.1, 6.2.2. Мярката ще допринесе за по-ефективно
опазване на приоритетните за опазване видове
макроводорасли и морски треви и минимизиране на
негативни въздействия върху тях.

+

Мярка
16.Разработване
и
прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни
видове
Мярка 17. Изменение на
съществуващото
законодателство,
когато
е
необходимо, чрез въвеждане на
разрешителен
режим
за
дейности в морската среда

+

Изпълнението на дейностите по тази мярка може да има
положителен, пряк и дългосроченефект с трансграничен
обхват върху екологичното състояние и пространственото
разпространение на макроводораслите и морските тревив
крайбрежната зона на българското Черноморие.
Дейностите по тази мярка ще допринесат за изпълнение
на цели по индикатори 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 , 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1,
6.2.1, 6.2.2. Мярката ще допринесе за по-ефективно
опазване на приоритетните за опазване видове
макроводорасли и морски треви и минимизиране на
негативни въздействия върху тях.
Изпълнението на дейностите по тази мярка може да има
положителен косвен ефект върху екологичното състояние
и
пространственото
разпространение
на
макроводораслите в крайбрежната зона на българското
Черноморие.

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.
Мярка
19.
Развитие
на
нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники
за
морското
аквакултурно
производство или за добив на
стопански ценни видове
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).

Мярка 21.
„морските

Внедряване
отпадъци“

на
в

0/+

+

Мярката ще осигури предотвратяване на нежелани
въздействия върху морската околна среда чрез
подобряване на механизмите на превенция и контрол на
човешките дейности, по-ефективно взаимодействие
между компетентните органи, и синхронизирано
прилагане на свързаните директиви (РДМС, РДВ,
Директивата за хабитатите, Директивата за птиците и др.).
Прилагането на тази мярка непряко ще допринесе за
изпълнение на основните цели на РДМС.

/

Прилагането на тази мярка няма да доведе до видими и
измерими въздействия върху екологичното състояние на
биотичния компонент „макроводорасли”.

0/-

Прилагането на тази мярка потенциално би могла да
доведе до локални временни негативни въздействия върху
екологичното състояние на биотичния компонент
„макроводорасли”. При прилагането на мярката трябва да
се вземе 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‘.
Мярката 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. С оглед на това, е много малко
вероятно появата на такива негативни въздействия
Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.
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Мярка
съществуващото
законодателство
Мярка 22. Ограничаване на
генерирането на подводен шум
и енергия в морската среда от
офшорните
инсталации
(платформи)
Мярка 23. Надграждане на
създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания за
докладване с цел същият да се
превърне
в
оперативен
инструмент

Оценка

Коментар

0

Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.

0

Мярката няма пряко отношение към екологичното
състояние на биотичния компонент „макроводорасли”.

Оценка на въздействията на Съществуващи мерки
Преки положителни, постоянни и дългосрочни въздействия върху макрофитобентосасе
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.
Не се очакват въздействия от останалите мерки.
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
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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 съгласно матрицата на въздействията.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване
на замърсяването от дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания
на
замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи релевантни еко етикети)
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.)
Мярка
4.
Подобряване
на
управлението
на
отпадъците,
генерирани от кораби
Мярка
5.
Координирано
организиране
/
подкрепа
на
провеждането на годишни кампании
за повишаване на осведомеността на
бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании
на местните инициативни рибарски
групи (МИРГ) по отношение на
ефективното
използване
на
риболовни техники и оборудване,
щадящи околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи
околната
среда
практики
за
риболовни съдове под 10 м
дължина, без тралиращи средства на
борда (дребно-мащабен риболов)
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

Оценка
+

0

Коментар
Въздействия с „ниска“ до „средна“ значимост –
водят до видими и трайни положителни промени в
химичното състояние на морските води.
Не се очаква въздействие

0/+

Потенциално положително въздействие в резултат от
общо подобряване на качеството на морската
средата, вкл. на дънните местообитания.

0/+

Очаква се положително въздействие с „ниска“ до
„средна“значимост.

0/+

Очаква се индиректно да допринесе за подобряване
на състоянието на дънните местообитания и в
частност на макрозообентоса чрез намаляване на
натрупването на отпадъци по морското дъно,
съответно намаляване на процента на затрупаните
местообитания.
Потенциално
положително
дълготрайновъздействие в резултат от общо
подобряване на качеството на морската средата, вкл.
на дънните местообитания.

0/+

Потенциално положително въздействие в резултат на
очаквано подобряване на качеството на морската
средата,
респ.
състоянието
на
дънните
местообитания.

+

Пряко положително въздействие с видим и траен
ефект на запазване на дънните местообитания.

0/+

Потенциално непряко положително въздействие
върху бентоценозите чрез адекватни мерки за
намаляване увреждането на дънните местообитания.
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Мярка
Мярка
9.
Промотиране
и
стимулиране
(включително
и
финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране
на рапан (Rapana) и черупкови
(миди)
Мярка
10.
Разработване
на
многогодишни
планове
за
управление на целеви групи видове
риби
Мярка 11. Подобряване на контрола
по отношение на хрилните мрежи за
калкан
Мярка 12. Определяне на времевопространствени забрани и зони,
затворени за риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия
вид Средиземноморски буревестник
(Puffinus yelkouan) и Средния
(качулат) корморан (Phalacrocorax
aristotelis)
в
крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на
Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка
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
Мярка 16.Разработване и прилагане
на общ план за действие за ранно
откриване, и смекчаване, и оценка
на въздействието на неместни
видове
Мярка
17.
Изменение
на
съществуващото законодателство,
когато
е
необходимо,
чрез
въвеждане на разрешителен режим
за дейности в морската среда
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.
Мярка
19.
Развитие
на

Оценка
0/+

Коментар
Потенциално непряко положително въздействие
върху бентосни зооценози чрез запазване на дънните
местообитания.

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0/+

Очаква се положително въздействие с „ниска“ степен
в резултат от подобряване на опазването на
местообитанията и морската среда като цяло.

+

Пряко
положително
въздействие
върху
консервационно значими бентосни видове чрез
прякото им опазване и съхраняване на техните
местообитания.

0/+

Непряко положително въздействие върху нативните
макрозообентосни съобщества чрез предотвратяване
промяна в структурата им, а оттам и в морските
екосистеми.

0/+

Потенциално непряко положително въздействие
върху
бентоценозите
чрез
по-ефективен
законосъобразен контрол на дейностите в морска
среда.

0

Не се очаква въздействие

=

Няма достатъчно данни за оценка.
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Мярка
нетрадиционни за България и/или
иновативни биотехники за морското
аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове
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).

Оценка

Коментар

0/-

Мярка 21. Внедряване на „морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство
Мярка
22.
Ограничаване
на
генерирането на подводен шум и
енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка
23.
Надграждане
на
създадения регистър за околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни
изисквания за докладване с цел
същият да се превърне в оперативен
инструмент

꞊

Мярката 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, тази мярка
потенциално би могла да доведе донегативни
въздействия върху дънните съобщества в зоните за
драгиране и местата за депониране на драгажни
маси. Възможно е пряко дългосрочноотрицателно
въздействие в „ниска“ до „средна“ степен върху
макрозообентосните съобщества поради увреждане
на техните местообитания.
Липсва достатъчно информация за определяне на
въздействието.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

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
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 риболоваим), 45/48 (Дейности, свързани с опазването на
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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
навъздействието.
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
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
водоползване), 12/15 (Пречиствателни станции за питейна вода), 18/21 (Закриване и
рекултивация на депа за битови отпадъци), 28/31 (Контрол за предотвратяване
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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 2016-2021г., ПУРН 2016-2021 г. идр.
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 съгласно матрицата на въздействията.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването от дифузни източници,
включително атмосферните отлагания на
замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране
(базирано на съществуващи релевантни

Оценка
+

0

Коментар
Очаква се непряко положително въздействие от
общото подобряване на качеството на средата,
респ., състоянието на морскитеместообитания на
рибите.
Не се очаква въздействие.
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Мярка
еко - етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението
на отпадъците, генерирани от кораби

Оценка

Коментар

0/+

Очаква се косвено положително въздействие от
общото подобряване на качеството на средата,
респ., състоянието на морскитеместообитания на
рибите.

0/+

Мярка 5. Координирано организиране /
подкрепа на провеждането на годишни
кампании
за
повишаване
на
осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на
местните инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на ефективното
използване на риболовни техники и
оборудване, щадящи околната среда

0/+

Очаква се непряко положително въздействие от
общото подобряване на качеството на средата,
респ., състоянието на морските местообитания на
рибите.
Очаква се непряко, положително, дългосрочно
въздействие от общото подобряване на
качеството на средата, респ., състоянието на
морскитеместообитания
на
рибите
чрез
намаляване на натрупването на отпадъци по
морското дъно

Мярка 7. Стимулиране на щадящи
околната среда практики за риболовни
съдове под 10 м дължина, без тралиращи
средства на борда (дребно-мащабен
риболов)

+

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
Мярка 9. Промотиране и стимулиране
(включително
и
финансово)
на
незастрашаващи околната среда, методи
за събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)
Мярка
10.
Разработване
на
многогодишни планове за управление на
целеви групи видове риби

0/+

Мярка 11. Подобряване на контрола по
отношение на хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на времевопространствени
забрани
и
зони,
затворени за риболов

+

Мярка 13. Опазване на мигриращия вид

0

+

Пряко
положително
въздействие
върху
популациите на стопански значими видове риби
чрез намаляване на риболовния натиск. Косвено
положително въздействие върху ихтиоценозите
чрез
намаляване
уврежданията
на
местообитанията.
Пряко положително въздействие върху видове
риби чрез намаляване на риболовния натиск,
респ., намаляване на прилова,който може да
включва видове с ниска стопанска ценност (след
това се изхвърлят), но и видове с консервационно
значение. Косвено положително въздействие
върху дънните ихтиоценози чрез намаляване
уврежданията на местообитанията.
Потенциално непряко положително въздействие
върху
ихтиоценозите
чрез
намаляване
уврежданията на местообитанията.

0/+

Потенциално непряко положително въздействие
върху
ихтиоценозите
чрез
намаляване
уврежданията на местообитанията.

+

Устойчиво използване на запасите и регулиране
на
риболовния
натиск;
опазване
на
консервационно значими видове; регулиране
числеността на неместни/инвазивни видове.
Регулиране на риболовния натиск най-вече върху
калкана, но и върху други дънни видове.
Подобряване
опазването
на
застрашени
видове/популации; създаване на условия за подобро възпроизводство на запасите на стопански
значими видове.
Няма отношение към рибите.

+
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Мярка
Средиземноморски буревестник (Puffinus
yelkouan) и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните,
териториални
води
и
ИИЗ
на
Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани
и представителни мрежи от морски
защитени територии в България и
Румъния, както и на планове за
управлението им. Подобрен контрол на
регламентираните
дейности
в
защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на
общ план за действие за ранно
откриване, и смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо,
чрез въвеждане на разрешителен режим
за дейности в морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за
България и/или иновативни биотехники
за морското аквакултурно производство
или за добив на стопански ценни видове

Оценка

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).

0/+

Мярка 21. Внедряване на „морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство

0/+

Мярка 22. Ограничаване на генерирането
на подводен шум и енергия в морската

0/+

0/+

Коментар

Подобряване на опазването на местообитанията.

+

Подобряване на опазването на консервационно
значими видове чрез пряко опазване на видове и
чрез опазване на техните местообитания.

0/+

Непряко
положително
въздействие
върху
местните видове риби чрез предотвратяване на
нарушения на структурата на съобществата и
екосистемите .
Създаване на условия за по-добър контрол върху
дейностите в морска среда.

0/+

0/+

=

Може да има положително въздействие поради
намаляване на риболовния натиск върху
стопански ценните видове, но може да има
отрицателни въздействия при безконтролно
въвеждане на чужди видове в аквакултура.
Редица данни сочат, че много инвазивни видове
се проявяват като такива след случайно
освобождаване в
околната среда.
Няма
достатъчно информация за оценка.
Мярката 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 подходящ подбор на нови зони, тази
мярка потенциално би могла да доведе до пряко,
дългосрочно
и
регионално
положително
въздействие
Евентуално общо положително въздействие
върху рибните популации от подобряване на
управлението на отпадъците може да се очаква в
по-далечна перспектива
Осигуряване на благоприятна среда за морските
риби чрез предотвратяване/намаляване на шумово
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Мярка
среда
от
офшорните
инсталации
(платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият
регистър за околния (постоянен) и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания за докладване
с цел същият да се превърне в
оперативен инструмент

Оценка

Коментар
замърсяване.

0/+

Осигуряване на благоприятна среда за морските
риби чрез предотвратяване/намаляване на шумово
замърсяване.

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
Повечето от предвидените в стратегията
неместните/инвазивни видове риби.

мерки

нямат

отношение

към

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 (изпълнени, стартирали и
планирани)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
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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
дългосрочнапродължителност 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
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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
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 съгласно матрицата на въздействията.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването от дифузни източници,
включително атмосферните отлагания
на замърсители

Оценка
+

Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи релевантни еко етикети)
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.)

0

Мярка

4.

Подобряване

на

+

+

Коментар
Очаква се пряко, положително, със „средна“ към
„висока“ значимост и с национален обхват
въздействие, изразено в подобряване на качествата
на морската среда (чрез намаляване източниците на
еутрофикация и токсични замърсители) и
съответното подобряване на местообитанията на
китоподобните. При прилагане на мярката не се
очаква негативен трансграничен ефект.
Не се очаква въздействие.

Очаква се пряко, положително, дългосрочно със
„средна“ към „висока“ значимост въздействие от
общото подобряване на качеството на морската
среда (вкл.дънните местообитания) и съответното
подобряване на местообитанията на делфините и на
техните основни трофични ресурси ( пелагични и
демерсални видове риби). При прилагане на
мярката не се очаква негативен трансграничен
ефект.
Въвеждането и изпълнението на тази мярка ще
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Мярка
управлението
на
генерирани от кораби

Оценка
отпадъците,

Мярка 5. Координирано организиране
/ подкрепа на провеждането на
годишни кампании за повишаване на
осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на
местните инициативни
рибарски
групи (МИРГ) по отношение на
ефективното
използване
на
риболовни техники и оборудване,
щадящи околната среда

+

Мярка 7. Стимулиране на щадящи
околната
среда
практики
за
риболовни съдове под 10 м дължина,
без тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)

+

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

0/+

Мярка 9. Промотиране и стимулиране
(включително и финансово) на
незастрашаващи околната среда,
методи за събиране на рапан (Rapana)
и черупкови (миди)

0/+

Мярка
10.
Разработване
на
многогодишни планове за управление
на целеви групи видове риби

+

+

Коментар
доведе до намаляване на антропогенния натиск,
породен от отпадъците изхвърляни от корабите.
Очаква се пряко, положително, дългосрочно със
„средна“ към „висока“ значимост и с национален
обхват въздействие, изразено в общо подобряване
на качеството на морската среда и съответното
подобряване на местообитанията на делфините и на
техните основни трофични ресурси ( пелагични и
демерсални видове риби). При прилагане на
мярката не се очаква негативен трансграничен
ефект.
Прилагането на тази мярка ще допринесе до
намаляване количеството отпадъци плаващи върху
водната повърхност, във водния стълб и отложени
по морското дъно. Очаква се косвено,
положително, дългосрочно със „средна“ към
„висока“ значимост въздействие, изразено в общо
подобряване на качеството на морската среда и
съответното подобряване на местообитанията на
делфините и на техните основни трофични ресурси
(пелагични и демерсални видове риби).При
прилагане на мярката не се очаква негативен
трансграничен ефект.
Очаква се пряко положително, дългосрочно със
„средна“ към „висока“ значимост и с национален
обхват въздействие върху числеността на
популациите от китоподобни в резултат на
намаляване на смъртността им вследствие на
оплитане в рибарските мрежи. При прилагане на
мярката не се очаква негативен трансграничен
ефект.
Очаква се косвено, дългосрочно,положително със
„средна“ към „висока“ значимост въздействие
върху популациите от делфини,чрез намаляване на
риболовния натиск върху стопански ценни видове
риба - основен трофичен ресурс на китоподобните.
При прилагане на мярката не се очаква негативен
трансграничен ефект.
Очаква се непряко , положително, дългосрочно, с
„ниска“ до „средна“значимост въздействие върху
популациите на делфините, вследствие на
намаляване на увреждането на местообитанията на
демерсалните риби - техен основен трофичен
ресурс. При прилагане на мярката не се очаква
негативен трансграничен ефект.
Екологосъобразните техники за добив на рапан и
черупкови се очаква да имат непряко ,
положително, дългосрочно, с „ниска“ до
„средна“значимост и с регионален обхват
въздействие върху популациите на делфините.
Вследствие на прилагането на тази мярка ще се
намали деструктивното въздействие на бийм
траловете върху морското дъно - местообитание на
демерсалните риби - основен трофичен ресурс за
китоподобните. При прилагане на мярката не се
очаква негативен трансграничен ефект.
Очаква се косвено, положително, със „средна“ към
„висока“ значимост и с национален обхват
въздействие върху популациите от китоподобни,
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Мярка

Оценка

Мярка 11. Подобряване на контрола
по отношение на хрилните мрежи за
калкан

+

Мярка 12. Определяне на времевопространствени забрани и зони,
затворени за риболов

+

Мярка 13. Опазване на мигриращия
вид Средиземноморски буревестник
(Puffinus
yelkouan)
и
Средния
(качулат) корморан (Phalacrocorax
aristotelis)
в
крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на
Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка
15.Създаване
на
синхронизирани и представителни
мрежи от морски защитени територии
в България и Румъния, както и на
планове
за
управлението
им.
Подобрен
контрол
на
регламентираните
дейности
в
защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане
на общ план за действие за ранно
откриване, и смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни видове

0

Мярка
17.
Изменение
на
съществуващото
законодателство,
когато е необходимо, чрез въвеждане
на разрешителен режим за дейности в
морската среда

Коментар
вследствие на намаляване на риболовния натиск и
увеличаване числеността на стопански ценни
видове риба - основна трофична база за делфините.
При прилагане на мярката не се очаква негативен
трансграничен ефект.
Очаква се косвено, положително, със „средна“ към
„висока“
значимост
въздействие
върху
популациите от китоподобни,вследствие на
намаляване на риболовния натиск и увеличаване
числеността на стопански ценни видове риба основна трофична база за делфините. При
прилагане на мярката не се очаква негативен
трансграничен ефект.
Очаква се косвено, положително, дългосрочно, със
„средна“ към „висока“ значимост въздействие
върху популациите от китоподобни, вследствие на
опазването на запасите от стопански ценни видове
риба - тяхна основна трофична база.
При прилагане на мярката не се очаква негативен
трансграничен ефект.
Не се очаква въздействие.Няма отношение към
китоподобните.

+

Очаква се положително, пряко, дългосрочно , със
„средна“ към „висока“ значимост и с национален
обхват въздействие върху популациите от
китоподобни (увеличена численост и ареал на
разпространение), вследствие опазване техните
местообитания. При прилагане на мярката не се
очаква негативен трансграничен ефект.

+

Очаква се положително пряко, дългосрочно , със
„средна“ към „висока“ значимост и с национален
обхват въздействие върху популациите от
китоподобни (увеличена численост и ареал на
разпространение), вследствие опазване техните
местообитания. При прилагане на мярката не се
очаква негативен трансграничен ефект.

+/0

Очаква се непряко, положително с „ниска“ до
„средна“значимост и с национален обхват
въздействие върху популациите на делфините, в
резултат на предотвратяването на потенциалното
вредно влияние, което могат да окажат неместните
видове върху структурата и функционирането на
екосистемата. При прилагане на мярката не се
очаква негативен трансграничен ефект.
Очаква се непряко, положително,дългосрочно, със
„средна“ към „висока“ значимост въздействие
върху китоподобните, в резултат на подобряване на
качеството на морската среда. При прилагане на
мярката не се очаква негативен трансграничен
ефект.

+
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Мярка
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.

Оценка
+

Мярка 19. Развитие на нетрадиционни
за България и/или иновативни
биотехники за морското аквакултурно
производство или за добив на
стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство

=

+

При прилагането на мярката се очакват преки,
положителни, дългосрочни,със „средна“ към
„висока“ значимост въздействия. Чрез намаляване
на количествата отпадъци в морската среда ще се
подобрят условията в местообитанията на
делфините. При прилагане на мярката не се очаква
негативен трансграничен ефент

Мярка
22.
Ограничаване
на
генерирането на подводен шум и
енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)

+

Мярка
23.
Надграждане
на
създаденият регистър за околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни
изисквания за докладване с цел
същият да се превърне в оперативен
инструмент

+

В резултат на намаляване на шумовото замърсяване
в морската среда се очаква положително, пряко,
дългосрочно със „средна“ към „висока“ значимост
въздействие върху физиологичното състояние на
китоподобните и техните общности. При прилагане
на мярката не се очаква негативен трансграничен
ефект.
В резултат на намаляване на шумовото замърсяване
в морската среда се очаква положително, пряко,
дългосрочно със „средна“ към „висока“ значимост
въздействие върху физиологичното състояние на
китоподобните и техните общности. При прилагане
на мярката не се очаква негативен трансграничен
ефект.

=

Коментар
Очаква се непряко, положително, дългосрочно
въздействие чрез осигуряване на ефективно
прилагане на РДМС. Тази мярка има отношение
към всички характеристики на морската околна
среда.При прилагането й не се очакват негативни
ефекти върху морската околна среда на съседните
страни.
Възможно е да има положително влияние обезпечаване на китоподобните с храна - в резултат
на намаляване на риболовния натиск върху
стопански ценните местни видове риба. Въпреки
това , няма достатъчно данни за оценка на мярката.
Поради липса на данни относно пригодността на
определените райони за депониране, въздействието
върху
елементите
на
морската
среда,и
съдържанието на замърсителите в драгажните маси
оценка на мярката не може да се направи.

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
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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
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
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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
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
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национален, регионален и трансграничен по мерки от 1 до 16, а национален и
регионален по мерки от 18 до 23.
Въздействието е положително прякопри 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
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.
Новите места за депониране, при определяне на такива, биха могли да бъдат в или в
близост до ЗЗ, с което да се окаже отрицателно въдействие върху тях. Това е и една от
причините Компетентния орган да реши, че трябва да се извърши Оценка на
съвместимостта на Стратегията със защитените зони от Натура 2000.
Мярка
Мярка 1. Управление
и
намаляване на замърсяването
от
дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания на замърсители

Оценка
+

Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи релевантни еко етикети)

+

Мярка 3. Разработване на
Регионален план за действие за
Черно море по отношение на
морските
отпадъци
(обща

+

Коментар
Характер и вид на въздействието: Въздействието върху
морските птици и техните местообитания ще е
положително косвено в дългосрочен план чрез подобряване
на хранителната база и положително пряко чрез намаляване
на токсичното въздействие на приоритетни и специфични
замърсители.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване на местообитанията и хранителната
им база и намаляване на въздействието на еутрофикацията,
приоритетни и специфични замърсители;
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез намаляване на отпадъците и по този начин
подобряване на местообитанията и хранителната база на
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Мярка
методология за количествена
оценка на морски отпадъци,
идентифициране
на
източниците,
наказателни
мерки и др.)

Оценка

Мярка 4. Подобряване на
управлението на отпадъците,
генерирани от кораби

+

Мярка
5.
Координирано
организиране / подкрепа на
провеждането на годишни
кампании за повишаване на
осведомеността на бизнеса
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
Мярка
6.
Образователни
кампании
на
местните
инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на
ефективното използване на
риболовни
техники
и
оборудване, щадящи околната
среда
Мярка 7. Стимулиране на
щадящи
околната
среда
практики за риболовни съдове
под 10 м дължина, без
тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)

+

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
Мярка 9. Промотиране и
стимулиране (включително и

+

+

+

+

Коментар
птиците при прилагане на Регионалния план;
Мярката е свързана снамаляване на смъртните случай на
птици от акумулация на отпадъци в храносмилателната им
система и заплитане на птици в отпадъци (напр. найлонови
торбички).
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез намаляване на отпадъците и по този начин
подобряване на местообитанията и хранителната база на
птиците;
Мярката е свързана снамаляване на смъртните случай на
птици от акумулация на отпадъци в храносмилателната им
система и заплитане на птици в отпадъци (напр. найлонови
торбички).
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез намаляване на отпадъците и по този начин
подобряване на местообитанията и хранителната база на
птиците при прилагане на Регионалния план;
Мярката е свързана снамаляване на смъртните случай на
птици от акумулация на отпадъци в храносмилателната им
система и заплитане на птици в отпадъци (напр. найлонови
торбички).
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.

Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително пряко в дългосрочен план
чрез подобряване на хранителната база на птиците (особено
на ихтиофагите, каквито са двата целеви видасредиземноморски буревестник и качулат корморан) чрез
увеличаване на рибните популации.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително пряко в дългосрочен план
чрез подобряване на хранителната база на птиците (особено
на ихтиофагите, каквито са двата целеви видасредиземноморски буревестник и качулат корморан) чрез
увеличаване на рибните популации.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване и запазване на хранителната им база,
а следователно и техните популации в местата на
прилагане.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
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Мярка
финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за
събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)

Оценка

Мярка 10. Разработване на
многогодишни
планове
за
управление на целеви групи
видове риби

+

Мярка 11. Подобряване
контрола по отношение
хрилните мрежи за калкан

на
на

+

Мярка 12. Определяне на
времево-пространствени
забрани и зони, затворени за
риболов

+

Мярка
13.
Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски
буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в
крайбрежните, териториални
води и ИИЗ на Черноморските
държави

+

Мярка
14.
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
Мярка
15.Създаване
на
синхронизирани
и
представителни
мрежи
от
морски защитени територии в
България и Румъния, както и на
планове за управлението им.

+

+

Коментар
план чрез подобряване и запазване на хранителната им база,
а следователно и техните популации в местата на
прилагане.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване и запазване на хранителната им база,
а следователно и техните популации в местата на прилагане
чрез подобряване състоянието на рибните запаси.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително пряко в дългосрочен план
чрез намаляване на нежелания улов на морски птици в
мрежите за калкан;
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване и запазване на хранителната им база,
а следователно и техните популации в местата на прилагане
чрез подобряване състоянието на рибните запаси.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително пряко в дългосрочен
план.
Мярката е насочена към изучаване миграцията и
популациите на средиземноморския буревестник и
качулатия корморан и запазване на техните местообитания
за гнездене, търсене на храна, зимуване и миграция, така че
това вероятно в дългосрочен план може да доведе до
увеличаване популациите на тези видове в Черно море
(както гнездящите, така и мигриращите индивиди).
Мерките взети за тези два вида ще благоприятстват
вероятно и популациите на другите видове морски и
крайбрежни птици в местата на прилагане на мерките;
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез по-добро опазване на популациите на морските
видове
птици
(включително
средиземноморския
буревестник и качулатия корморан) в защитените зони
както и техните местообитания.
Средиземноморския буревестник се опазва в четири
защитени зони: „Дуранкулашко езеро“ (BG0002050),
„Галата“
(BG0002060),
„Емине“
(BG0002043)
и
„Бакърлъка“ (BG0002077). Качулатия корморан се опазва в
ЗЗ „Калиакра“ (BG0002051).
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез по-добро опазване на популациите на морските
видове
птици
(включително
средиземноморския
буревестник и качулатия корморан) в защитените зони
както и техните местообитания чрез разработване и
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Мярка
Подобрен
контрол
на
регламентираните дейности в
защитените зони

Оценка

Мярка
16.Разработване
и
прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни
видове

+

Мярка 17. Изменение на
съществуващото
законодателство,
когато
е
необходимо, чрез въвеждане на
разрешителен
режим
за
дейности в морската среда
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.

0

Мярка
19.
Развитие
на
нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники
за
морското аквакултурно
производство или за добив на
стопански ценни видове

+

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).

0/-

0

Коментар
актуализиране на плановете за управление на защитените
зони, включващи морска акватория.
Средиземноморския буревестник се опазва в четири
защитени зони: „Дуранкулашко езеро“ (BG0002050),
„Галата“
(BG0002060),
„Емине“
(BG0002043)
и
„Бакърлъка“ (BG0002077). Качулатия корморан се опазва в
ЗЗ „Калиакра“ (BG0002051).
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване на местообитанията им и на
хранителната база чрез ограничаване разпространението на
инвазивни видове в Черно море.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Мярката не предвижда дейности, които биха могли да
засегнат околната среда и птиците в това число. Без
въздействие. Няма пряко отношение към видовете и
техните местообитания.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Мярката не предвижда дейности, които биха могли да
засегнат околната среда и птиците в това число. Без
въздействие. Няма пряко отношение към видовете и
техните местообитания.
Очакван косвен отдалечен във времето ефект чрез
подобряване на местообитанията и запазване на
хранителната база, а следователно и популациите на
видовете в местата на прилагане чрез добре планирани
ежегодни дейности за подобряване състоянието на
морската среда.
Обхват на въздействието: национален и регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване на местообитанията им и запазване
на хранителната им база, а следователно и техните
популации в местата на прилагане чрез щадящи морската
среда техники за отглеждане и извличане на стопански
ценни видове морски организми.
Обхват на въздействието: трансграничен, национален и
регионален.
Възможно е въздействие в зоните на драгиране, транспорт и
депониране ако не се вземат предвид локалната хидрология
и хидродинамика (съществуващи диги, пристанищни
съоръжения и морски течения). Изграждането на морски
защитни съоръжения, дейности по драгиране и
поддържането на канали могат да доведат до повишена
мътност на водата, а от там и затруднено търсене и
намиране на храна (риби) от птиците в зоните на прилагане
на тези дейности. Предвидените дейности може да доведат
и до промени в местообитанията на някои крайбрежни
видове птици, предмет на опазване в определени защитени
зони (крайбрежни или морски).
Потенциални отрицателни въздействия от различни
дейности по тази мярка върху местообитания и видовете
птици предмет на опазване в ЗЗ, следва да се оценяват
съобразно параметрите и локализацията при планирането
на всяка конкретна дейност.
Обхват на въздействието: национален и регионален.
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Мярка
Мярка 21. Внедряване
„морските
отпадъци“
съществуващото
законодателство

на
в

Оценка
+

Мярка 22. Ограничаване на
генерирането на подводен шум
и енергия в морската среда от
офшорните
инсталации
(платформи)

+

Мярка 23. Надграждане на
създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания за
докладване с цел същият да се
превърне
в
оперативен
инструмент

+

Коментар
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване на местообитанията им и на
хранителната база чрез намаляване замърсяването на водата
и морското дъно и подобряване на местообитанията и
хранителната база на птиците.
Обхват на въздействието: национален и регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване на местообитанията им чрез
намаляване нивата на шум. Птиците обикновено се
отдалечават активно от източника на безпокойство, чрез
летене или плуване.
Обхват на въздействието: национален и регионален.
Въздействието върху морските птици и техните
местообитания ще е положително косвено в дългосрочен
план чрез подобряване на местообитанията им чрез
намаляване нивата на шум. Птиците обикновено се
отдалечават активно от източника на безпокойство, чрез
летене или плуване.
Обхват на въздействието: национален и регионален.

Оценка на въздействието на съществуващите мерки
Очакваните въздействия от реализиране на Програмата от съществуващи мерки са
следните:
Въздействието е положително косвенопри 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
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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
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: 1, 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
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването от дифузни източници,
включително атмосферните отлагания на
замърсители

Оценка
+

Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране
(базирано на съществуващи релевантни
еко - етикети)
Мярка 3. Разработване на Регионален

0/+

0/+

Коментар
Като цяло се очаква положително дългосрочно,
постоянно въздействие върху двете морски
защитени
територии,
както
и
върху
крайбрежните влажни зони – защитени
територии от националната екологична мрежа.
Индиферетно до положително дългосрочно,
постоянно
въздействиепо
отношение
управлението на ЗТ.
Косвено
положително
дългосрочно,
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Мярка
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението
на отпадъците, генерирани от кораби

Оценка

Коментар
постоянновъздействие свързано с подобряване
на
управлението
и
минимизиране
на
замърсяването.

0/+

Мярка 5. Координирано организиране /
подкрепа на провеждането на годишни
кампании
за
повишаване
на
осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на
местните инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на ефективното
използване на риболовни техники и
оборудване, щадящи околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи
околната среда практики за риболовни
съдове под 10 м дължина, без тралиращи
средства на борда (дребно-мащабен
риболов)
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
Мярка 9. Промотиране и стимулиране
(включително
и
финансово)
на
незастрашаващи околната среда, методи
за събиране на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)
Мярка
10.
Разработване
на
многогодишни планове за управление на
целеви групи видове риби

0/+

Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с подобряване
на
управлението
и
минимизиране
на
замърсяването.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с подобряване
на управлението на ЗТ.

Мярка 11. Подобряване на контрола по
отношение на хрилните мрежи за калкан

0/+

Мярка 12. Определяне на времевопространствени
забрани
и
зони,
затворени за риболов

+

Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски буревестник (Puffinus
yelkouan) и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните,
териториални
води
и
ИИЗ
на

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с подобряване
на риболовните практики в местата за риболов
около морските ЗТ, а оттам и върху биотата
обект на опазване в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с подобряване
на риболовните практики в местата за риболов
около морските ЗТ, а оттам и върху биотата
обект на опазване в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с подобряване
на риболовните практики в местата за риболов
около морските ЗТ, а оттам и върху биотата
обект на опазване в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с подобряване
на риболовните практики в местата за риболов
около морските ЗТ, а оттам и върху биотата
обект на опазване в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с устойчиво
ползване на рибните ресурси от целеви видове,
които са и обект на защита в ЗТ.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие свързано с устойчиво
ползване на рибните ресурси от целеви видове,
които са и обект на защита в ЗТ.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие, свързано с устойчиво
ползване на рибните ресурси от целеви видове,
които са и обект на защита в ЗТ
Положително
дългосрочно,
постоянновъздействие, свързано с подобряване
на природозащитния статус на тези два
индикаторни за състоянието на морската околна
среда и в частност на рибните ресурси вида
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Мярка
Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка 15. Създаване на синхронизирани
и представителни мрежи от морски
защитени територии в България и
Румъния, както и на планове за
управлението им. Подобрен контрол на
регламентираните
дейности
в
защитените зони
Мярка 16. Разработване и прилагане на
общ план за действие за ранно
откриване, и смекчаване, и оценка на
въздействието на неместни видове

Оценка

Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо,
чрез въвеждане на разрешителен режим
за дейности в морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за
България и/или иновативни биотехники
за морското аквакултурно производство
или за добив на стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство
Мярка 22. Ограничаване на генерирането
на подводен шум и енергия в морската
среда
от
офшорните
инсталации
(платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият
регистър за околния (постоянен) и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания за докладване
с цел същият да се превърне в
оперативен инструмент

0/+

+

Коментар
птици.
Положително
дългосрочно,
постоянно
въздействие, свързано с подобряване на
управлението на защитените зони, както и на
морската акватория за постигане на добро
състояние на морската околна среда

+

Положително
дългосрочно,
постоянно
въздействие, свързано сувеличаване на броя и
обхвата на морски ЗТ и управлението им в
мрежа за постигане на добро състояние на
морската околна среда.

0/+

Клони
към
дългосрочно,
постоянно
положителновъздействиепри включване на
анализ на уязвимостта на биотата, обект на
опазване в морските защитени територии по
отношение на неместните видове.
Косвено
клонящо
към
положително
дългосрочно, постоянно въздействие

0/+

Косвено
клонящо
към
положително
дългосрочно, постоянно въздействие

0/+

Косвено положително дългосрочно, постоянно
въздействие, свързано с алтернативи за
устойчиво ползване на морски биологични
ресурси.
Слабо отрицателно до нулево въздействие при
правилно планиране на местоположението и
съобразяване с динамичните процеси на пренос.

0/-

0/+

Индиферентно до положително дългосрочно,
постоянно въздействиепо отношение на ЗТ.

+

Положително
дългосрочно,
постоянновъздействие върху морската биота,
обект на защита в морски ЗТ.

+

Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие върху ЗТ, свързано с
подобряване на управлението им по отношение
на този фактор.

Оценка на въздействието на съществуващите (реализирани и планирани)мерки
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Очакват се:
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, осъществяваниедновременно с останалите меркиот 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
дългосрочнапродължителност 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,
осъществяваниедновременно 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 дългосрочнапродължителност на въздействията с регионален
и националенобхват. Може да се очаква минимално положително трансгранично
въздействие.
10.2.5.9 Защитени зони по ЗБР
Оценка на въздействието на Нови мерки
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
Мярка

Оценка

Коментар
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Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването
от
дифузни
източници,
включително атмосферните отлагания на
замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране
(базирано на съществуващи релевантни еко етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби

Оценка
+

Коментар
Като цяло се очаква дългосрочно,
постоянно, положително, кумулативно
въздействие върху ЗЗ.

0/+

Индиферетно
до
положително
дългосрочно, постоянно въздействие по
отношение управлението на ЗЗ.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие, свързано с
подобряване
на
управлението
и
минимизиране на замърсяването.

Мярка 5. Координирано организиране /
подкрепа на провеждането на годишни
кампании за повишаване на осведомеността на
бизнеса
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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) по
отношение на ефективното използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда

0/+

Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната
среда практики за риболовни съдове под 10 м
дължина, без тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)

0/+

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

0/+

Мярка 9. Промотиране и стимулиране
(включително и финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди)

0/+

Мярка 10. Разработване на многогодишни
планове за управление на целеви групи видове
риби

0/+

Мярка 11. Подобряване на контрола
отношение на хрилните мрежи за калкан

0/+

по

0/+

0/+

0/+

Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
подобряване
на
управлението
и
минимизиране на замърсяването.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
подобряване на управлението на ЗЗ.

Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
подобряване на риболовните практики в
местата за риболов около морските ЗЗ, а
оттам и върху биотата, обект на опазване
в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
подобряване на риболовните практики в
местата за риболов около морските ЗЗ, а
оттам и върху биотата обект на опазване
в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
подобряване на риболовните практики в
местата за риболов около морските ЗЗ, а
оттам и върху биотата обект на опазване
в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
подобряване на риболовните практики в
местата за риболов около морските ЗЗ, а
оттам и върху биотата обект на опазване
в тях.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
устойчиво ползване на рибните ресурси
от целеви видове, които са и обект на
защита в ЗЗ.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
устойчиво ползване на рибните ресурси
361

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

Мярка

Оценка

Мярка
12.
Определяне
на
времевопространствени забрани и зони, затворени за
риболов

+

Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски
буревестник
(Puffinus
yelkouan) и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка 14. 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
Мярка 15. Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен контрол
на регламентираните дейности в защитените
зони

+

Мярка 16. Разработване и прилагане на общ
план за действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на въздействието на
неместни видове

0/+

Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез
въвеждане на разрешителен режим за дейности
в морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за
България и/или иновативни биотехники за
морското аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“
в съществуващото законодателство

0/+

Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
подводен шум и енергия в морската среда от

+

+

+

Коментар
от целеви видове, които са и обект на
защита в ЗЗ.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянно въздействие свързано с
устойчиво ползване на рибните ресурси
от целеви видове, които са и обект на
защита в ЗЗ
Положително дългосрочно, постоянно
въздействие, свързано с подобряване на
природозащитния статус на тези два
индикаторни за състоянието на морската
околна среда и в частност на рибните
ресурси вида птици.
Положително дългосрочно, постоянно
въздействие,свързано с подобряване на
управлението на защитените зони,
включващи и морската акватория,за
постигане на добро състояние на
морската околна среда
Положително дългосрочно, постоянно
положителновъздействие,свързано
с
подобряване
на
управлението
на
морскизащитените
територии,
включващи
морска
акваторияза
постигане на добро състояние на
морската околна среда. Увеличаване на
броя и обхвата на морски ЗЗ и
управлението им в мрежа.
Клони към положително дългосрочно,
постоянно въздействиепри включване на
анализ на уязвимостта на биотата, обект
на опазване в морските защитени
територии по отношение на неместните
видове.
Косвено клонящо към положително
дългосрочно, постоянно въздействие.

0/+

Косвено клонящо към положително
дългосрочно, постоянно въздействие.

0/+

Косвено положително, дългосрочно,
постоянно
въздействие,свързано
с
алтернативи за устойчиво ползване на
морски биологични ресурси.
Слабо
отрицателно
до
нулево
въздействие при правилно паниране на
местоположението и съобразяване с
динамичните процеси на пренос.

0/-

0/+

Индиферентно
до
положително
дългосрочно, постоянно въздействиепо
отношение на ЗЗ.
Положително
дългосрочно,
постоянновъздействие върху морската
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Мярка
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния (импулсен) шум, следвайки
стандартизираните задължителни изисквания за
докладване с цел същият да се превърне в
оперативен инструмент

Оценка
+

Коментар
биота, обект на защита в морски ЗЗ.
Косвено
положително
дългосрочно,
постоянновъздействие върху ЗЗ, свързано
с подобряване на управлението им по
отношение на този фактор.

Оценка на въздействието на съществуващите (реализирани и планирани)мерки
Очакват се:
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, осъществяваниедновременно с останалите меркиот 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
дългосрочнапродължителност 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,
осъществяваниедновременно 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 дългосрочнапродължителност на въздействията с регионален
и националенобхват. Може да се очаква минимално положително трансгранично
въздействие.
10.2.6 Културно-историческо наследство
Очаквани въздействия от реализиране на новите мерки:
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.
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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.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване
на замърсяването от дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания
на
замърсители

Оценка
/

Мярка 2. Въвеждане на Екоетикетиране
(базирано
на
съществуващи релевантни еко етикети)

0/+

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.)
Мярка
4.
Подобряване
на
управлението
на
отпадъците,
генерирани от кораби

0/+

Мярка
5.
Координирано
организиране
/
подкрепа
на
провеждането на годишни кампании
за повишаване на осведомеността на
бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании
на местните инициативни рибарски
групи (МИРГ) по отношение на
ефективното
използване
на
риболовни техники и оборудване,
щадящи околната среда

/

0/+

/

Коментар
Очаква се незначително или никакво въздействие.За
КИН тези въздействия са с „незначителна“ значимост
или понякога не причиняват въздействия въздействия, които са неразличими от естествените
промени на средата и не са отличими от
съществуващото състояние.
Тази мярка има относително косвено значение за КИН.
Очаква се да клони към резултат от позитивно
въздействие - за КИН еко-етикетите са с въздействия с
„ниска“ значимост и не водят до видими положителни
промени в съществуващото и бъдещо състояние, но са
важни закачеството на експозиционната им среда. Ако
туристическия продукт за даден район има еко –
етикет, това може да предизвика антропогенен натиск,
но той се очаква да бъде контролиран и няма да доведе
до въздействие с висока значимост видими и трайни
промени в съществуващото състояние на КИН.Ще е с
временно въздействие.
Очаква се да клони към резултат от позитивно
въздействие - за КИНвъздействията ще са с „ниска“
значимост
постоянно,
непряко,
дългосрочно
въздействие с регионален характер - това ще са
видими положителни промени в съществуващото и
бъдещо състояние при намаляване на замърсяванията с
отпадъци
Клони към резултат с позитивно въздействие
Въздействия с „ниска“ значимост - това ще са видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние на КИН в морето. Една такава мярка би
имала постоянно, непряко, дългосрочно въздействие с
регионален характер.
Очаква се незначително или никакво въздействие.
Въздействия, които са неразличими от естествените
промени на средата и не са отличими от
съществуващото състояние.

Очаква се незначително или никакво въздействие.
Въздействия с „незначителна“ значимост или няма
въздействия - въздействия, които са неразличими от
естествените промени на средата и не са отличими от
съществуващото състояние на КИН.
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Мярка
Мярка 7. Стимулиране на щадящи
околната
среда
практики
за
риболовни съдове под 10 м
дължина, без тралиращи средства на
борда (дребно-мащабен риболов)

Оценка
0/+

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
Мярка
9.
Промотиране
и
стимулиране
(включително
и
финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране
на рапан (Rapana) и черупкови
(миди)

0/+

Мярка
10.
Разработване
на
многогодишни
планове
за
управление на целеви групи видове
риби

0

Мярка 11. Подобряване на контрола
по отношение на хрилните мрежи за
калкан
Мярка 12. Определяне на времевопространствени забрани и зони,
затворени за риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия
вид Средиземноморски буревестник
(Puffinus yelkouan) и Средния
(качулат) корморан (Phalacrocorax
aristotelis)
в
крайбрежните,
териториални води и ИИЗ на
Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка
15.
Създаване
на
синхронизирани и представителни
мрежи
от
морски
защитени
територии в България и Румъния,
както и на планове за управлението
им.
Подобрен
контрол
на
регламентираните
дейности
в
защитените зони.
Мярка 16. Разработване и прилагане
на общ план за действие за ранно

0

Клони към резултат с негативно въздействие, тъй като
новите незастрашаващи околната среда, методи за
събиране на рапан и черупкови, също може да доведат
до риск за обекти на културно-историческото
наследство Една такава мярка би имала временно и
постоянно, пряко и непряко, дългосрочно въздействие
с локален и регионален характер.
КИН има неутрално или няма въздействие. 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.
Неутрално или няма въздействие.

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0/-

Коментар
Клони към резултат с позитивно въздействие.
Въздействия с „ниска“ значимост - това ще са видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние на КИН в морето. Една такава мярка би
имала постоянно, непряко, дългосрочно въздействие с
регионален характер.
Клони към резултат с позитивно въздействие
Въздействия с „ниска“ значимост - това ще са видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние на КИН в морето. Една такава мярка би
имала постоянно, непряко, дългосрочно въздействие с
регионален характер.

0/+

Клони към резултат с позитивно въздействие
Въздействия с „ниска“ значимост - това ще са видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние на КИН в морето. Една такава мярка би
имала постоянно, непряко, дългосрочно въздействие с
регионален характер.

0/+

Клони към резултат с позитивно въздействие
Въздействия с „ниска“ значимост - това ще са видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние на КИН в морето. Една такава мярка би
имала постоянно, непряко, дългосрочно въздействие с
регионален характер.

0

Несеочаквавъздействие.
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Мярка
откриване, и смекчаване, и оценка
на въздействието на неместни
видове.
Мярка
17.
Изменение
на
съществуващото законодателство,
когато
е
необходимо,
чрез
въвеждане на разрешителен режим
за дейности в морската среда.
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.
Мярка
19.
Развитие
на
нетрадиционни за България и/или
иновативни биотехники за морското
аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове.
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).

Оценка

Мярка 21. Внедряване на „морските
отпадъци“
в
съществуващото
законодателство.
Мярка
22.
Ограничаване
на
генерирането на подводен шум и
енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка
23.
Надграждане
на
създаденият регистър за околния
(постоянен)
и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни
изисквания за докладване с цел
същият да се превърне в оперативен
инструмент.

=

0

0/+

0

0/-

Коментар

Не се очаква въздействие.

Клони към резултат с позитивно въздействие
Въздействия с „ниска“ значимост - това ще са видими
положителни промени в съществуващото и бъдещо
състояние на КИН в морето. Една такава мярка би
имала постоянно, непряко, дългосрочно въздействие с
регионален характер.
Не се очаква въздействие.

Клони към резултат с негативно въздействие - 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 локален и
регионален характер.
Липсва достатъчно информация за определяне на
въздействието

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

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 водоползване; 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
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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
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; 63/66Осъществяване на контрол по
замърсяване с петролни продукти.
10.2.7 Материални активи
Оценка на въздействието на Съществуващите мерки
При изпълнението на новите (национални и трансгранични) 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.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на замърсяването
от дифузни източници, включително атмосферните
отлагания на замърсители

Оценка
0/+

Коментар
Изпълнението на тази мярка би
могло
да
има
индиректно
положително въздействие върху
материалните активи, източници на
дифузно замърсяване в акваторията
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Мярка

Оценка

Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране (базирано на
съществуващи релевантни еко - етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби
Мярка 5. Координирано организиране / подкрепа на
провеждането на годишни кампании за повишаване на
осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) по отношение
на ефективното използване на риболовни техники и
оборудване, щадящи околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната среда
практики за риболовни съдове под 10 м дължина, без
тралиращи средства на борда (дребно-мащабен
риболов)
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
Мярка 9. Промотиране и стимулиране (включително и
финансово) на незастрашаващи околната среда,
методи за събиране на рапан (Rapana) и черупкови
(миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни планове за
управление на целеви групи видове риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по отношение на
хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на времево-пространствени
забрани и зони, затворени за риболов
Мярка
13.
Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan) и
Средния (качулат) корморан (Phalacrocorax aristotelis)
в крайбрежните, териториални води и ИИЗ на
Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка
15.Създаване
на
синхронизирани
и
представителни мрежи от морски защитени територии
в България и Румъния, както и на планове за
управлението
им.
Подобрен
контрол
на
регламентираните дейности в защитените зони

/
/

/
/

Коментар
на Черно море. Въздействията ще
бъдат дългосрочни и ще имат
регионален характер.
Не се очаква въздействие върху
материалните активи.
Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.
Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие
материалните активи.
Не се очаква въздействие
материалните активи.
Не се очаква въздействие
материалните активи.
Не се очаква въздействие
материалните активи.

/
/
/

върху
върху
върху
върху

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.
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Мярка
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и смекчаване, и оценка
на въздействието на неместни видове
Мярка
17.
Изменение
на
съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез въвеждане
на разрешителен режим за дейности в морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за България
и/или
иновативни
биотехники
за
морското
аквакултурно производство или за добив на стопански
ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“ в
съществуващото законодателство
Мярка 22. Ограничаване на генерирането на подводен
шум и енергия в морската среда от офшорните
инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият регистър за
околния (постоянен) и антропогенния (импулсен)
шум, следвайки стандартизираните задължителни
изисквания за докладване с цел същият да се превърне
в оперативен инструмент

Оценка
/

Коментар
Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

Не се очаква въздействие върху
материалните активи.
Не се очаква въздействие върху
материалните активи.

/

/

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 предвидени съществуващи мерки не се очаква въздействие върху
материалните активи.
10.2.8 Отпадъци
Оценка на въздействието на новите мерки
Очакваните въздействия по отношение на новите мерки, свързани с управлението и
решаването на проблемите с отпадъците са:
Положителни - 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
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Морската стратегия е непрекъснат процес в обхвата на 14-те крайбрежни
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, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 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.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването от дифузни източници,

Оценка
0

Коментар
Не се очаква въздействие.
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Мярка
включително атмосферните отлагания на
замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране
(базирано на съществуващи релевантни еко етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби

Оценка

Коментар

Мярка 5. Координирано организиране /
подкрепа на провеждането на годишни
кампании за повишаване на осведомеността
на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на
местните инициативни рибарски групи
(МИРГ) по отношение на ефективното
използване на риболовни техники и
оборудване, щадящи околната среда

0/+

Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната
среда практики за риболовни съдове под 10 м
дължина, без тралиращи средства на борда
(дребно-мащабен риболов)
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
Мярка 9. Промотиране и стимулиране
(включително
и
финансово)
на
незастрашаващи околната среда, методи за
събиране на рапан (Rapana) и черупкови
(миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни
планове за управление на целеви групи видове
риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по
отношение на хрилните мрежи за калкан
Мярка
12.
Определяне
на
времевопространствени забрани и зони, затворени за
риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски буревестник (Puffinus
yelkouan) и Средния (качулат) корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните,

0

Въздействия с „ниска“значимост с очаквани
положителни промени в съществуващото
състояние, свързано с отношението и
отговорността на рибарските общности към
околната среда и в частност отпадъците
генерирани от професионалната им дейност.
Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

+

Въздействия със „средна“ или „висока“
значимост - представляват видими и трайни
положителни промени в съществуващото
състояние по отношение на управлението на
отпадъците в морска среда и морското
крайбрежие.
Въздействия със „средна“ или „висока“
значимост - представляват видими и трайни
положителни промени в съществуващото
състояние по отношение на управлението на
отпадъците от корабите.
Въздействия с „ниска“значимост с очаквани
положителни промени в съществуващото
състояние, свързано с отношението и
отговорността на обществеността към
околнатасреда и в частност отпадъците
генерирани от човешката дейност.

+

0/+
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Мярка
териториални води и ИИЗ на Черноморските
държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен
контрол на регламентираните дейности в
защитените зони
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ
план за действие за ранно откриване, и
смекчаване, и оценка на въздействието на
неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез
въвеждане на разрешителен режим за
дейности в морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за
България и/или иновативни биотехники за
морското аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските
отпадъци“ в съществуващото законодателство

Оценка

Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
подводен шум и енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият
регистър
за
околния
(постоянен)
и
антропогенния (импулсен) шум, следвайки
стандартизираните задължителни изисквания
за докладване с цел същият да се превърне в
оперативен инструмент

Коментар

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Въздействия с „ниска“значимост с очаквани
положителни промени чрез обезпечаването
на необходимите нормативни решения
свързани с управлението на морската среда и
в частност, отпадъците свързани с нея.
Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

+

0

Въздействия с „висока“ значимост, с трайни
положителни промени по отношение на
управлението на отпадъците в морска среда
и морското крайбрежие, чрез приемане на
нормативни
документисвързани
с
управлението на морските отпадъци.
Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0/+

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
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предаване на отпадъчни нефтопродукти от експлоатацията на кораби), 15/18 (Контрол
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 дългосрочнапродължителност 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 и
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, поради което се очаква клонящо към положително
въздействие.
Очакваното въздействие от реализирането на Мярка 15 е клонящо към положително,
във връзка с контролирането на сухоземни територии относно прилагането на различни
видове дейности и технологии. Прилагането на радарни инсталации за защита на
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мигриращите птици е част от очакваното положително въздействие по тази мярка. Тази
мярка може да има трансгранично положително въздействие.
Очакваното въздействие от реализирането на Мярка 17 е клонящо към 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 незначително косвено за Мярка № 15), както и кумулативен ефект
по отношение на вредните физически фактори, от реализирането на мерките.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването
от
дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания
на
замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране (базирано
на съществуващи релевантни еко - етикети)

Оценка
0/+

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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби

0

Мярка 5. Координирано организиране / подкрепа
на провеждането на годишни кампании за
повишаване на осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на местните

0/+

0/+

=

0

Коментар
По отношение на Дескриптор 11,
свързано с КТМ 31 за замърсяване с
радионуклиди.
По отношение на Дескриптор
свързано
със
замърсяване
радионуклиди.
Не се очаква въздействие.

11,
с

По отношение на Дескриптор 11,
свързано с КТМ 29 за замърсяване с
радионуклиди.
Липсва достатъчно информация за
оценка на въздействието.

Не се очаква въздействие.
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Мярка
инициативни рибарски групи (МИРГ) по
отношение на ефективното използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната среда
практики за риболовни съдове под 10 м дължина,
без тралиращи средства на борда (дребно-мащабен
риболов)
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
Мярка
9.
Промотиране
и
стимулиране
(включително и финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни планове
за управление на целеви групи видове риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по отношение
на хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на времево-пространствени
забрани и зони, затворени за риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан (Phalacrocorax
aristotelis) в крайбрежните, териториални води и
ИИЗ на Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен контрол на
регламентираните дейности в защитените зони

Оценка

Мярка 16.Разработване и прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и смекчаване, и
оценка на въздействието на неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез
въвеждане на разрешителен режим за дейности в
морската среда

0

Коментар

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие.

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

=

Липсва достатъчно информация
оценка на въздействието.

0/+

0/+

за

Очаква се положително въздействие
върху сухоземната крайбрежна ивица;
също и върху миграцията на птиците.
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.
Не се очаква въздействие
Разрешителният режим се отнася и до
технологии и строителство в морската
акватория и има тенденция към
положително въздействие, свързано
нормативното
осигуряване
на
ограниченията, свързани с човешки
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Мярка

Оценка

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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники за морското
аквакултурно производство или за добив на
стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“ в
съществуващото законодателство
Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
подводен шум и енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)

=

Мярка 23. Надграждане на създаденият регистър за
околния (постоянен) и антропогенния (импулсен)
шум, следвайки стандартизираните задължителни
изисквания за докладване с цел същият да се
превърне в оперативен инструмент

+

Коментар
дейности в черноморския регион, което
има пряко въздействие върху вредните
физически
фактори,
особено
в
сухоземната част на региона.
Липсва достатъчно информация за
оценка на въздействието

=

Липсва достатъчно информация
оценка на въздействието

за

0

Не се очаква въздействие

0

Не се очаква въздействие

+

Мярката има пряко въздействие по
отношение на вредните физически
фактори
(подводен
шум)
върху
морската и околната среда, тъй като тя
пряко се отнася до ограничаването на
тяхното въздействие в морската и в
околната среда.
Мярката има пряко положително
въздействие
по
отношение
на
информацията за експозицията от
вредните физически фактори върху
околната среда, 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.

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
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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
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, както и водите за къпане се очакват
положителни въздействия по мерки 1, 14, 15, 17, 18, 21 и 23. Някои от тези въздействия
ще бъдат с дългосрочени 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.
Мярка
Мярка 1. Управление и намаляване на
замърсяването
от
дифузни
източници,
включително
атмосферните
отлагания
на
замърсители
Мярка 2. Въвеждане на Еко-етикетиране (базирано
на съществуващи релевантни еко - етикети)

Оценка
+

/

Коментар
Очаквано положително въздействие с
дългосрочен характер, както на водите
за къпане, така и на здравето на
населението
Незначително
въздействие
с
краткосрочен характер както върху
морската околна среда, така и на
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Мярка

Оценка

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.)
Мярка 4. Подобряване на управлението на
отпадъците, генерирани от кораби
Мярка 5. Координирано организиране / подкрепа
на провеждането на годишни кампании за
повишаване на осведомеността на бизнеса 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
Мярка 6. Образователни кампании на местните
инициативни рибарски групи (МИРГ) по
отношение на ефективното използване на
риболовни техники и оборудване, щадящи
околната среда
Мярка 7. Стимулиране на щадящи околната среда
практики за риболовни съдове под 10 м дължина,
без тралиращи средства на борда (дребно-мащабен
риболов)
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
Мярка
9.
Промотиране
и
стимулиране
(включително и финансово) на незастрашаващи
околната среда, методи за събиране на рапан
(Rapana) и черупкови (миди)
Мярка 10. Разработване на многогодишни планове
за управление на целеви групи видове риби
Мярка 11. Подобряване на контрола по отношение
на хрилните мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на времево-пространствени
забрани и зони, затворени за риболов
Мярка 13. Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)
и Средния (качулат) корморан (Phalacrocorax
aristotelis) в крайбрежните, териториални води и
ИИЗ на Черноморските държави
Мярка 14. 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
Мярка 15.Създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени
територии в България и Румъния, както и на
планове за управлението им. Подобрен контрол на
регламентираните дейности в защитените зони

=

Коментар
здравето на населението
Липсва достатъчно информация

=

Липсва достатъчно информация

/

Незначително
въздействие
с
краткосрочен характер както върху
морската околна среда, така и на
здравето на населението

/

Незначително
въздействие
с
краткосрочен характер както върху
морската околна среда, така и на
здравето на населението

/

Незначително
въздействие
краткосрочен характер както
морската околна среда, така
здравето на населението
Незначително
въздействие
краткосрочен характер както
морската околна среда, така
здравето на населението

/

с
върху
и на
с
върху
и на

=

Незначително
въздействие
с
краткосрочен характер както върху
морската околна среда, така и на
здравето на населението
Липсва достатъчно информация

=

Липсва достатъчно информация

=

Липсва достатъчно информация

0

Не се очаква въздействие

+

Очаквано положително въздействие с
дългосрочен характер както върху
морската околна среда, така и на
здравето на населението

+

Очаквано положително въздействие с
дългосрочен характер както върху
морската околна среда, така и на
здравето на населението

/
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Мярка
Мярка 16.Разработване и прилагане на общ план за
действие за ранно откриване, и смекчаване, и
оценка на въздействието на неместни видове
Мярка 17. Изменение на съществуващото
законодателство, когато е необходимо, чрез
въвеждане на разрешителен режим за дейности в
морската среда
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.
Мярка 19. Развитие на нетрадиционни за България
и/или иновативни биотехники за морското
аквакултурно производство или за добив на
стопански ценни видове
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).
Мярка 21. Внедряване на „морските отпадъци“ в
съществуващото законодателство

Оценка
=

Мярка 22. Ограничаване на генерирането на
подводен шум и енергия в морската среда от
офшорните инсталации (платформи)
Мярка 23. Надграждане на създаденият регистър за
околния (постоянен) и антропогенния (импулсен)
шум, следвайки стандартизираните задължителни
изисквания за докладване с цел същият да се
превърне в оперативен инструмент

0

Коментар
Липсва достатъчно информация

0/+

Очаква се позитивно въздействие
както върху морската околна среда,
така и на здравето на населението

0/+

Очаква се позитивно въздействие
както върху морската околна среда,
така и на здравето на населението

=

Липсва достатъчно информация

0

Не се очаква въздействие

+

Очаква се позитивно въздействие,
след регламентиране на „морските
отпадъци” както върху морската
околна среда, така и на здравето на
населението
Не се очаква въздействие

+

Очаквано положително въздействие с
дългосрочен характер както върху
морската околна среда, така и на
здравето на населението

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 отпадъции други,
водещи до прекиположителни 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
нанаселението и всички, посещаващи крайбрежието, както и върху водите за къпане.
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 доведат до положителни, косвени, едновременни, вторични и
кумулативни въздействия върху здравето на населениетои върху водите за къпанебъдат
положителни, постоянни, косвени, едновременни, вторични и кумулативни,
осъществяваниедновременно с мерките по ПУРБ 2016-2021 г, ПУРН и др. Включват
намаляване на емисиите на замърсители във въздушната среда, както и преразглеждане
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на законови мерки. Очаква се дългосрочнапродължителност на въздействията с
регионален обхват (крайморските общини) и национален (териториалните води).
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10.2.12 Обобщено въздействие на Морската стратегия ниво програма от мерки
В Приложената таблица е направено обобщение на въздействието на Морска стратегия на ниво Програма от мерки.
Мярка

Мярка 1. Управление и
намаляване
на
замърсяването от дифузни
източници, включително
атмосферните отлагания
на замърсители
Мярка 2. Въвеждане на
Еко-етикетиране
(базирано
на
съществуващи
релевантни еко - етикети)
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.)
Мярка 4. Подобряване на
управлението
на
отпадъците, генерирани
от кораби
Мярка 5. Координирано
организиране / подкрепа
на
провеждането
на
годишни кампании за
повишаване
на
осведомеността
на
бизнеса
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
Мярка 6. Образователни
кампании на местните
инициативни
рибарски
групи
(МИРГ)
по
отношение
на
ефективното използване
на риболовни техники и
оборудване,
щадящи
околната среда
Мярка 7. Стимулиране на
щадящи околната среда
практики за риболовни
съдове под 10 м дължина,
без тралиращи средства
на
борда
(дребномащабен риболов)

Въздух,
климат и
изменение
на климата

Повърхностни
води

Води
Подземни
води

Морски
води

Земни
недра

Почви

Субстрат
на
морското
дъно

Ландшафт

+

+

+

+

+

0/+

+

0

0

0

0/+

0

/

0/+

0/+

꞊

+

=

0/+

0/+

0/+

+

0/+

0/+

꞊

0

0/+

0

0

Биологично разнообразие
Макро
Риби
Бозайзообен
ници
тос

ЗТ

ЗЗ

Културноисторическо
наследство

Материални
активи

Отпадъци

Морски
птици

Опасни
химични
вещества

Вредни
физични
фактори

Население,
човешко
здраве

+

+

+

+

/

0/+

0

/

0/+

+

0

0

+

0/+

0/+

0/+

/

0

/

0/+

/

0/+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

/

+

/

0

=

0/+

0/+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

/

+

/

0/+

=

0

0/+

0/+

0/+

+

+

0/+

0/+

/

/

0/+

/

=

/

0

0

+

0/+

+

+

+

0/+

0/+

/

/

0/+

/

0

/

0

0

0/+

+

+

+

+

0/+

0/+

0/+

/

0

/

0

/

Фитопланк
тон

Зоопланк
тон

Макро
фитоб
ентос

/

+

+

+

+

+

/

/

0

0

0

0

/

0/+

0/+

0

0

0

+

/

+

0/+

0/+

0/+

0/+

=

/

0/+

/

0

0

0/+

0

/

0/+

0/+

0

+

0

/

+

/
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Мярка

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
Мярка 9. Промотиране и
стимулиране
(включително
и
финансово)
на
незастрашаващи околната
среда, методи за събиране
на рапан (Rapana) и
черупкови (миди)
Мярка 10. Разработване
на многогодишни планове
за управление на целеви
групи видове риби
Мярка 11. Подобряване
на
контрола
по
отношение на хрилните
мрежи за калкан
Мярка 12. Определяне на
времево-пространствени
забрани и зони, затворени
за риболов
Мярка 13. Опазване на
мигриращия
вид
Средиземноморски
буревестник
(Puffinus
yelkouan)
и
Средния
(качулат)
корморан
(Phalacrocorax aristotelis) в
крайбрежните,
териториални води и ИИЗ
на
Черноморските
държави
Мярка 14. 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
Мярка 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
Мярка 16. Разработване и
прилагане на общ план за
действие
за
ранно

Въздух,
климат и
изменение
на климата

Повърхностни
води

Води
Подземни
води

Морски
води

Земни
недра

Почви

Субстрат
на
морското
дъно

Ландшафт

0

0

0

+

0

/

+

0

0

0

+

0

/

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

Биологично разнообразие
Макро
Риби
Бозайзообен
ници
тос

ЗТ

ЗЗ

Културноисторическо
наследство

Материални
активи

Отпадъци

Морски
птици

Опасни
химични
вещества

Вредни
физични
фактори

Население,
човешко
здраве

0/+

+

0/+

0/+

0/+

/

0

/

0

/

0/+

0/+

+

0/+

0/+

0/-

/

0

/

0

/

0

+

+

+

0/+

0/+

0

/

0

/

0

=

0

0

+

+

+

0/+

0/+

0

/

0

/

0

=

/

0/+

0

+

+

+

+

+

0

/

0

/

0

=

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

/

0

/

0

0

0/+

+

+

+

0/+

0/+

+

+

+

+

0/+

/

0

/

=

+

0/+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0/+

/

0

/

0/+

+

/

0

=

=

+

0/+

0/+

+/0

+

0/+

0/+

0

/

0

/

0

=

Фитопланк
тон

Зоопланк
тон

Макро
фитоб
ентос

0/+

/

/

+

0/+

0/+

+

0

/

/

+

0/+

/

/

0

/

0/+

0

0

/

/

0

0

0

+

0

/

+

0

/

0

0

0

/

/

0/+

0

꞊

+

=

/

0/+

0

0

0

+

0

/

0

0

0
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Мярка

откриване, и смекчаване,
и
оценка
на
въздействието
на
неместни видове
Мярка 17. Изменение на
съществуващото
законодателство, когато е
необходимо,
чрез
въвеждане
на
разрешителен режим за
дейности
в
морската
среда
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.
Мярка 19. Развитие на
нетрадиционни
за
България
и/или
иновативни биотехники
за морското аквакултурно
производство
или
за
добив на стопански ценни
видове
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).
Мярка 21. Внедряване на
„морските отпадъци“ в
съществуващото
законодателство
Мярка 22. Ограничаване
на
генерирането
на
подводен шум и енергия в
морската
среда
от
офшорните
инсталации
(платформи)
Мярка 23. Надграждане
на създаденият регистър
за околния (постоянен) и
антропогенния
(импулсен)
шум,
следвайки
стандартизираните
задължителни изисквания
за докладване с цел
същият да се превърне в
оперативен инструмент

Въздух,
климат и
изменение
на климата

Повърхностни
води

Води
Подземни
води

Морски
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Земни
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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).
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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 (вж. т. 3.3.2.),
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
природозащитните цели на Морската стратегия и заложените мерки за тяхното
постигане, потенциалните въздействия от тяхното прилагане са аналогични на
гореспоменатите ицелевият 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. На Фигура 2.1-1. в настоящия доклад са показани
изключителните икономически зони (ИИЗ) на шестте държави-членки на
Черноморската Комисия. 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 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.
Очакваните въздействия по отношение на територията на други държави по
отделните компоненти и фактори на околната среда са описани по-долу:
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10.3.1. Въздух и климат
Нито една от предвидените мерки в Морската стратегия няма отрицателно въздействие,
следователно нито една от мерките няма и кумулативно негативно въздействие върху
компонентите въздух и климат. Някои от мерките имат или клонят към положително
въздействие, което се очаква да е с локален и регионален обхват. Прилагането на тези
мерки в синхрон с прилагането на подобни такива и в другите черноморски страни,
включително Турция и Румъния могат да имат положителен кумулативен
трансграничен ефект върху КАВ и климата.
10.3.2. Води
10.3.2.1 Повърхностни води
Тъй като самата Морска стратегия представлява Стратегия за опазване на околната
среда в морските води на Черно море и крайбрежните територии, то целевият ефект от
нейното прилагане в своята цялост е положителен, като не се очаква предложените
мерки да окажат значително трансгранично въздействие, както върху съседните
държави Р.Турция и Румъния, така и върху другите черноморски страни.
10.3.2.2 Подземни води
Трансгранични подземни водни тела, съгласувани с Република Румъния, са „Карстови
води в Малм-Валанжинския басейн“ с код BG1G0000J3K051 и „Карстово-порови води
в Неоген-Сармат - Добруджа“с код BG1G0000N1049, които са в обхвата на Басейнова
дирекция „Дунавски район“.Като трансгранично подземно водно тяло би могло да се
третира и на подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанж“ с
кодBG2G000J3K1040 на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“,
което е съставна част на подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051.
С Турция няма съгласувани трансгранични подземни водни тела. Такива би могло да
бъдат само читири подземни водни тела, южният контур на които достига до границата
с Турция, а именно подземните водни тела „Порови води в кватернера на р. Резовска“ с
код BG2G000000Q013, „Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска вулканична южно от
Бургас“ с код BG2G00000K2035,„Карстови води в юра-триас кярстава-пукнатинна
зона“ с код BG2G00000JT042 и „Карстови води в палеозой-протерозойска пукнатинна
зона“ с код BG2G000PtPz043.
От направения анализ на въздействията върху подземните води бе установено, че
Морската стратегия не включва мерки, които пряко да касаят подземните води, а тези
които го касаят, са с незначително положително въздействие и нямат потенциал за
трансгранично въздействие върху подземните води нито на съседните държави
Р.Турция и Румъния, нито на другите черноморски страни.
10.3.2.3 Морски води
Анализът на планираните действия по мерките установи, че не се очакват отрицателни
въздействия нито в трансграничните зони със съседните държави Р.Турция и Румъния,
нито с другите черноморски страни. Очакват се единствено такива с положително
въздействие.
10.3.3. Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
10.3.3.1 Земни недра
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Направеният анализ на въздействията върху и от земните недра показва, че Морската
стратегия не включва мерки, които пряко да ги касаят. Предвидените в морската
стратегия мерки, са или с положително въздействие (предимно незначително) или не се
очаква въздействие, поради което и не се очаква трансгранично въздействие върху и от
земните недра нито за съседните държави Р.Турция и Румъния, нито върху другите
черноморски страни.
10.3.3.2 Почви
Не се очаква възникване на трансграничен ефект от прилагане на мерките, залегнали в
Морската стратегия, тъй като не се очакват въздействия от тях върху почвите или
очакваните въздействия са незначителни положителни.
10.3.3.3 Субстрат на морското дъно
Очакваните положителни и потенциално отрицателните въздействия върху субстрата
на морскотодъно имат предимно локален до регионален характер и не биха могли да
окажат трансгранично въздействие, нито върху съседните държави Р.Турция и
Румъния, нито върху другите черноморски страни.
10.3.4. Ландшафт
От направения анализ на въздействията върху ландшафта бе установено, че Морската
стратегия не включва мерки, които пряко да касаят ландшафта, а тези които го касаят,
или не влияят, или са с незначително и „средно“ положително въздействие, като не се
очаква трансгранично въздействие, нито върху съседните държави Р.Турция и Румъния,
нито върху другите черноморски страни.
Морска стратегия представлява Стратегия за опазване на околната среда в морските
води на Черно море и нейният целеви ефект от прилагането й в своята цялост е
положителен, но не трябва да се очаква предложените мерки да окажат особена
промяна в състоянието на ландшафта.
10.3.5. Биологично разнообразие
Фито зоопланктон
Анализът на планираните действия по мерките установи, че не се очакват отрицателни
въздействия нито в трансграничните зони със съседните държави Р.Турция и Румъния,
нито с другите черноморски страни. Очакват се единствено такива с положително
въздействие.
Макрофитобентос - Местообитания
Не се очакват негативни въздействия нито върху местообитанията на територията на
съседните държави Р.Турция и Румъния, нито върху другите черноморски страни.
Макрозообентос
Анализът на мерките, предвидени за прилагане/изпълнение в рамките на МС дава
основание да се предположи, че очакваните въздействия от изпълнението на значителна
част от тях ще имат пряк или косвен положителен ефект. В този смисъл могат да се
очакват и положителни трансгранични ефекти, тъй като по-голямата част от
предвидените мерки, макар и локални по своя обхват, целят подобряването на
условията в морската среда и морските екосистеми като цяло, в т.ч. за стопански
ценните и консервационно значими видове от интерес за общността.
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Пряк положителен трансграничен ефект може да се очаква от изпълнението на Мярка
14, в която се предопределя съгласуваното с Румъния съвместно прилагане на
изискванията на Рамковата Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО целящи
постигане на добро състояние на морската околна среда.
Потенциално отрицателните въздействия по Мярка 20 имат локален характер и не биха
могли да окажат трансгранично въздействие. Поради липсата на достатъчно
информация в описанието на мярката, на този етап не може да се оцени обхвата на
очакваните въздействия.
Въпреки вероятността от потенциално отрицателно въздействие при изпълнението на
мярка 19, не се очакват трансгранични въздействия, поради локалния характер на
конкретните мероприятия по реализирането й.
Бозайници
От направения анализ става ясно, че очакваните въздействия от изпълнението на
преобладаващата част от включените в Морската стратегия мерки са положителни или
клонят към положителни. По-голямата част от предвидените мерки имат регионален
обхват, но може да се очакват и положителни трансгранични ефекти, защото
популациите от китоподобни мигрират в целия Черноморски басейн, следвайки
сезонните миграции на рибите.
Положителен трансграничен ефект може да се очаква от изпълнението на Мярка 14, в
която е зададено, че ще се вземат 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”.
Риби
От направения анализ става ясно, че очакваните въздействия от изпълнението на
повечето от включените в Морската стратегия мерки са положителни или резултатите
клонят към положителни въздействия. В този смисъл могат да се очакват и
положителни трансгранични ефекти, тъй като по-голямата част от предвидените мерки
макар и локални по своя обхват, засягат морската ихтиофауна като цяло, в т.ч. и
консервационно значими видове от интерес за общността, както и стопански ценни
видове риби, които са квотиран ресурс за всички черноморски страни. Очевидно е, че
всички черноморски страни са заинтересовани от подобряването на състоянието на тези
групи риби.
Специфичен положителен трансграничен ефект може да се очаква от изпълнението на
Мярка 14. В която е зададено, че ще се вземат 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”.
По отношение на Мярка 19, която има потенциал за възникване на отрицателно
въздействие при нейното изпълнение, то степента на подобно въздействие може да се
оцени като твърде ниска и не се очакват трансгранични ефекти нито за съседните
държави Р.Турция и Румъния, нито за другите черноморски страни.
Птици
От направения анализ на въздействията на мерките, предвидени в Морската стратегия
върху птиците бе установено, че по-голяма част от тях ще доведат до подобряване на
морската среда, а следователно и техните местообитания и храна.
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Няма обявени трансгранични морски защитени зони нито с Румъния, нито с Турция.
Има подписано споразумение между България и Румъния за трансгранични Дунавски
защитени зони.
През 2014 г. е осъществен проект от Българско дружество за защита на птиците и
партньори за „Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места (ОВМ)
по южното Черноморско крайбрежие”, финансиран от Генерална дирекция „Околна
среда” на ЕС. Проектът целял да събере информация за морските птици, която да
послужи за основа на бъдещи морски защитени територии в акваторията на България,
Румъния и Турция. Към момента няма обявени такива в нито една от тези страни от
черноморския басейн.
Защитени територии по ЗЗТ
Мерките, предвидени в Морската стратегия, ще доведат до подобряване на морската
среда, а следователно и подобряване състоянието на местообитанията и видовете в
защитените територии. Няма обявени трансгранични морски защитени територии нито
с Румъния, нито с Турция и не се очаква пряко трансгранично въздействие по
отношение на ЗТ.
Защитени зони по ЗБР
Мерките, предвидени в Морската стратегия ще доведат до подобряване на морската
среда, а следователно и подобряване състоянието на местообитанията и видовете в
защитените зони. Все още няма обявени трансгранични морски защитени зони нито с
Румъния, нито с Турция, поради което не се очаква пряко трансгранично въздействие
по отношение на ЗЗ. Специфичен положителен трансграничен ефект може да се очаква
от изпълнението на мерки 14 и 15, които предвиждат създаване на синхронизирани и
представителни мрежи от морски защитени територии в България и Румъния, както и
на планове за управлението им.
10.3.6. Културно-историческо наследство в морето
Реализацията на Морската стратегия не включва мерки, пряко свързани с КИН в
морето, поради което не се и очаква въздействие върху тях в трансграничен аспект нито
за съседните държави Р.Турция и Румъния, нито за другите черноморски страни.
10.3.7. Материални активи
Предвид очакваните въздействия от заложените мерки в Морската стратегия, върху
материалните активи не се очаква трансгранично въздействие нито за съседните
държави Р.Турция и Румъния, нито за другите черноморски страни.
10.3.8. Отпадъци
Не се очаква трансгранично въздействие вследствие на прилагане на морската
стратегия по отношение на морските отпадъци нито за съседните държави Р.Турция и
Румъния, нито за другите черноморски страни.
Основните дейности по управлението на корабните отпадъци са в пристанищните
комплекси на Варна и Бургас, които са отдалечени от граничните зони на региона. Дори
при аварийни ситуации не се очаква въздействието да достигне чужди екваториални
води, тъй като местните течения, както и отдалечеността от граничните зони с Румъния
и Турция не предполагат оказване на негативни въздействия върху техните води и
брегови ивици.
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По отношение на плаващите в морски води отпадъци, наблюденията показват, че
образуваните на сушата отпадъци или изпуснати в морската вода от кораби и други
плавателни съдове, които плават в крайбрежните води (туристически, риболовни,
спортни и др.) се отлагат в близките брегови ивици, особено заливите. Но проблемът с
отпадъците, внесени в морската среда, не е само в крайбрежната зона на България, тъй
като има данни от научни експедиции, че основното Черноморско течение отнася
отпадъци и в откритоморските води.
10.3.9. Опасни химични вещества
Реализацията на Морската стратегия няма отношение към опасните химични вещества,
поради което не се очаква въздействие върху тях, нито в национален, нито в
трансграничен аспект.
10.3.10. Вредни физически фактори
Не се очаква отрицателно трансгранично въздействие при прилагане на мерките на
Морската стратегия по отношение на вредните физически фактори, тъй като и
въздействието на вредните физически фактори е локално.
10.3.11. Население, човешко здраве
Мерките, предвидени в Морската стратегия, ще доведат до подобряване на морската
среда, а следователно и подобряване на околната среда и здравето на населението в
крайбрежната зона. Не се очаква трансгранично въздействие вследствие на прилагане
на морската стратегия по отношение на населението нито за съседните държави
Р.Турция и Румъния, нито за другите черноморски страни.
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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 настоящия доклад.

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 2 на настоящия доклад.

11.1.1. 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).
11.1.2. Води
11.1.2.1 Повърхностни води
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
11.1.2.2 Подземни води
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
11.1.2.3 Морски води
Тъй като не се очакват отрицателни въздействия от мерките, то не се налага и
включването на допълнителни мерки за предотвратяването и компенсиране на
последствията от осъществяването на Морската стратегия върху околната среда.
11.1.3. Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
11.1.3.1 Земни недра
Няма необходимост от включване на допълнителни мерки в Морската стратегия.
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11.1.3.2 Почви
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
11.1.3.3 Субстрат на морското дъно
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
11.1.4. Ландшафт
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в окончателния вариант на
Морската стратегия.
11.1.5. Биологично разнообразие
11.1.5.1 Фитопланктон
Тъй като не се очакват отрицателни въздействия от мерките, то не се налагат и
смекчаващи такива за предотвратяването и компенсиране на неблагоприятните
последствия от осъществяването на Морската стратегия върху околната среда.
11.1.5.2 Зоопланктон
Тъй като не се очакват отрицателни въздействия от мерките, то не се налагат и
смекчаващи такива за предотвратяването и компенсиране на неблагоприятните
последствия от осъществяването на Стратегията върху околната среда.
11.1.5.3 Макрофитобентос
Поради липсата на негативни влияния от предлаганите ПоМ, не се налага включване на
допълнителни смекчаващи мерки.
11.1.5.4 Маркозообентос
Не се налага включване на допълнителни мерки в окончателния вариант на Морската
стратегия.
11.1.5.5 Риби
Не се налага включване на допълнителни мерки в окончателния вариант на Морската
стратегия.
11.1.5.6 Бозайници
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в Морската стратегия.
11.1.5.7 Морски птици
Не са необходими нови допълнителни мерки по отношение на птиците, които да се
включат в Морската стратегия.
11.1.5.8 Защитени територии по ЗЗТ
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Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в Морската стратегия.
11.1.5.9 Защитени зони по ЗБР
Не се налагат допълнителни мерки, които да се включат в Морската стратегия.
11.1.6. Културно-историческо наследство в морето
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки, които да се включат в Морската
стратегия
11.1.7. Материални активи
Поради липсата на отрицателни въздействия върху материалните активи от
предлаганите нови и съществуващи мерки, не се налага включване на нови мерки.
11.1.8. Отпадъци
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки, които да се включат в Морската
стратегия
11.1.9. Опасни химични вещества
Не е необходимо да се предвиждат допълнителни мерки за Морската стратегия, по
отношение на въздействието на опасните химични вещества.
11.1.10. Вредни физически фактори
Не е необходимо да се предвиждат допълнителни мерки в Морската стратегия по
отношение на вредните физически фактори
11.1.11. 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.
11.2.1. 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,з акриване на сметища и депа за
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отпадъцие 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.
11.2.2. Води
11.2.2.1 Повърхностни води
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.
11.2.2.2 Подземни води
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.
11.2.2.3 Морски води
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.
11.2.3. Земни недра, почви и субстрат на морското дъно
11.2.3.1 Земни недра
Няма необходимост от мерки по отношение на земната основа при прилагане на
Морската стратегия.
11.2.3.2 Почви
Очакваните въздействия са положителни с незначителна или никаква степен на
въздействие. Не е необходимо прилагане на смекчаващи мерки.
11.2.3.3 Субстрат на морското дъно
Очакваните въздействия са преобладаващо положителни и не е необходимо прилагане
на смекчаващи мерки.
11.2.4. Ландшафт
Поради същността и спецификата на ландшафта смекчаващи мерки за изпълнение при
прилагане мерките на Морската стратегия не е необходимо да се предвиждат.
11.2.5. Биологично разнообразие
11.2.5.1 Фитопланктон
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Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
11.2.5.2 Зоопланктон
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
11.2.5.3 Макрофитобентос
Поради липсата на негативни влияния от предлаганите мерки в ПоМ, не се налага
прилагане на допълнителни смекчаващи мерки.
11.2.5.4 Макрозообентос
Няма необходимост от допълнителни мерки при прилагане на Морската стратегия.
11.2.5.5 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).
11.2.5.6 Бозайници
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки, които да се включат при прилагане на
Морската стратегия.
11.2.5.7 Морски птици
Не се налагат допълнителни смекчаващи мерки, които да се включат при прилагане на
Морската стратегия
11.2.5.8 Защитени територии по ЗЗТ
При прилагане на мярка 20: Да не се допускат нови места за депониране на драгажни
маси в границите или в близост до границите на ЗТ.
11.2.5.9 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
измерване на водни течения в естествени условия, и да бъдат определени отстояния от
ЗЗ, при които няма да възникнат отрицателни въздействия върху тях.

394

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

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.
11.2.6. 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.

11.2.7. Материални активи
Не се предвиждат мерки за изпълнение при прилагане на Морската стратегия по
отношение на материалните активи.
11.2.8. Отпадъци
Не се налагат допълнителни мерки за Морската стратегия, освен спазването на
нормативните изисквания по отношение управлението на отпадъците
11.2.9. Опасни химични вещества
Не се предвиждатдопълнителни мерки, тъй като Морската стратегия не оказва
въздействие върху ОХВ и предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков
потенциал.
11.2.10. 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 несочен контрол на тези източници и на експозицията, свързана с
тяхното излъчване.
11.2.11. Население, човешко здраве
Не се предвиждат мерки при прилагане на Морската стратегия по отношение на
населението и човешкото здраве.
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12. Алтернативни решения
12.1Нулева алтернатива
Нулевата опция, която се дефинира като “съществуващо състояние”за целия процес по
оценка, представлява алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО и е
разгледана в раздел 6 от настоящия документ (Евентуално развитие на аспектите на
околната среда без прилагане на Морската стратегия).
Освен нея спрямо морската стратегия се очертават следните алтернативи:
12.2Алтернативи по отношение на Програмата от мерки
Българската програма от мерки обединява мерки, насочени към теми като
еутрофикацията, предотвратяване на разпространението на инвазивни чужди видове,
намаляване на замърсителите, опазване на биологичното разнообразие, намаляване на
въздействието на човешките дейности върху морското дъно, стимулиране на
устойчивото използване и управление на морските ресурси (връзка със запасите на
Черноморските видове риби / черупкови организми), намаляване на количество на
отпадъците на плажовете и в морската среда, предотвратяване и ограничаване на
евентуално шумово замърсяване, влияещо върху Черноморските бозайници.
Мерките съгласно РДМС са планирани на базата на първоначалната оценка на
състоянието на морската околна среда и анализ на пропуските, с оглед осигуряване на
необходимия обхват и адекватност по отношение нуждите на морската околната среда.
Разработени са: първоначален списък и кратък списък с нови мерки:
• Първоначален списък с нови мерки
Въз основа на работни срещи със заинтересованите страни за националните и
трансграничните мерки, проучвания (анализ на програмите от мерки на другите страни,
регионалните планове за действие на OSPAR, HELCOM и UNEP/MAP, изследователски
проекти, обмен на предложения по пощата) и двустранни дискусии с институциите,
имащи отношение, е създаден дълъг списък от потенциални нови мерки. Този списък
включва координирани/трансгранични мерки и национални такива, като са
идентифицирани около 70 стари и 60 нови мерки, съотнесени към дескрипторите,
посочени в РДМС и свързани със съответните екологични цели и ДСМОС.
• Кратък списък с нови мерки
След преглед на всички мерки, които трябва да бъдат изпълнени съгласно
съществуващото законодателство (например Конвенцията за баластни води) чрез
комбиниране на подобните такива, първоначалният списък е редуциран до по-малък
брой мерки с оглед гарантиране на тяхното постоянство, като изследователските мерки
са отстранени. Този процес протича успоредно в България и Румъния и е съпроводен от
интензивни консултации на румънските колеги и заинтересовани страни и в двете
държави. Разработен е списък,съставен от 17 трансгранични (т.е. за съвместни между
България и Румъния) и 6 нови мерки, които ще се прилагат само на национално ниво.
Алтернативи се разглеждат и по отношение на новите мерки, а също така и за т.н.
“стари мерки”, независимо, че са са предмет на други документи.
От своя страна, новите мерки, предвидени в Стратегията, имат за цел постигане на
добро състояние на морските води и са насочени именно към изпълнение на тази цел.
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Единствено 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.“, 19 „Развитие на нетрадиционни за
България и/или иновативни биотехники за морското аквакултурно производство или за
добив на стопански ценни видове.” 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)” при несъобразено с предмета и
целите на опазване прилагане могат да окажат отрицателно влияние върху морските
видове и местообитания, предмет на опазване в зоните. Мерки 8 и 20 сами по себе си
целят опазване и подобряване състоянието на морската среда, като предвиждат
преразглеждане на зоните за драгиране и депониране на драгажни маси и зоните за
тралиране с бийм-тралове, и при необходимост предложения за други такива,
незасягащи или минимално засягащи важни местообитания и видове. От това следва, че
при правилното им изпълнение ефектът върху морската среда, вкл. ЗЗ и предмета на
тяхното опазване, ще е положителен. Но ако новите места за депониране или тралиране
са вътре в или в близост до границите на ЗЗ, то се очакват отрицателни въздействия
върху защитените зони от Натура 2000. С прилагането на смекчаващите мерки,
предвидени в оценката за съвместимост и в настоящата екологична оценка, такава
вероятност няма. Ето защо прилагане на други алтернативни решения не само че не е
необходимо, но и би попречило или забавило постигането на добро състояние на
морските води, вкл. в морската част на разглежданите защитени зони.
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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
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 изготвяне на СЕО), прогнозирането на
въздействията и мерките за предотвратяване/смекчаване.
Тъй като след направения анализ и оценка на потенциалните въздействия на
предвидените цели и мерки за постигането им, бе установено, че Морската стратегия и
Програмата от мерки като цяло ще има положително въздействие върху околната среда
и човешкото здраве, то се предлагат само следните мерки за мониторинг и контрол при
изпълнението на Морската стратегия и ПоМ по отношение на следната цел на СЕО - да
осигури защита и където е възможно да подобри състоянието на флората и фауната:
№

Мярка по наблюдение и контрол

1

Към мярка 13 от Нови мерки:
Опазване на мигриращия вид
Средиземноморски буревестник и
Средния (качулат) корморан в
крайбрежните, териториални води
и ИИЗ на Черноморските държави.

Срок за
въвеждане
на мярката и
за нейното
изпълнение
По време на
прилагане на
МС

Изследвания за числеността и
разпространението на
средиземноморския буревестник и
качулатия корморан по
Черноморското крайбрежие

2

Мониторинг на средообразуващите
макрозообентосни видове по
характерни морски биоценози

Планирани
индикатори* / нови
предложения за
индикатори”

Отговорен орган
за изпълнението

1. Брой установени
индивиди от
средиземноморския
буревестник и
качулатия корморан по
Черноморското
крайбрежие и
сравнение с предишни
числености (брой
публикации);

МОСВ, ИАОС,
БДЧР, РИОСВ Варна и РИОСВ –
Бургас

2. Публикувани
резултати (доклади,
публикации) относно
дейностите в морето,
които оказват
отрицателно влияние
върху популациите на
двата ключови вида.
По време на
действие на
МС

Индекси, оценяващи
състоянието и
функционалността на
бентосното
съобщество- видово
разнообразие и
богатство,
съотношение
опортюнисти/

БДЧР, РИОСВ,
ИО-БАН
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№

Мярка по наблюдение и контрол

Срок за
въвеждане
на мярката и
за нейното
изпълнение

Планирани
индикатори* / нови
предложения за
индикатори”

Отговорен орган
за изпълнението

чувствителни видове,
биотичен индекс
(AMBI)
3

При прилагане на мярка № 16:
Мониторинг и контрол върху
неместните видове риби, миди и
ракообразни, внасяни за
аквакултури

Преди
издаване на
разрешителн
и за
дейността и
по време на
експлоатация
та на
аквакултурат
а

Брой видове, данни за
биологията на видовете

МОСВ, ИАРА,
РИОСВ Варна и
РИОСВ –Бургас

Установени
аквакултурни видове
извън районите за
култивирането им;
наличие на биологични
смущения в морската
среда от селективна
екстракция на видове,
вкл. инцидентен
нецелеви улов;
съобщества,
доминирани от местни
видове;
Забележка: планираните индикатори отговарят на посочените в поле „Индикатор(и) за оценка на
ефективността” от формулярите на новите мерки.
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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 разработенатаМорска 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 управлениено им,
подобряване контрола върху регламентираните дейности в защитените зони

•

изготвяне/ актуализиране на планове за управление на защитените зони,
включващи морска акватория, като се имат предвид изискванията на Рамковата
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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
климатa.

•

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
на морската среда, което ще повлияе положително на всички местообитания и
организми, вкл. такива, предмет на опазване в ЗТ и ЗЗ, включващи:
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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 ищадящи 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
шумовото натоварване и на електромагнитните полета, а също така и
ограничаване на въздействията на дейности, свързани с емисии на шум,
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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 и осигуряване на устойчиво развитие съобразно
действащите в страната норми за качество на околната среда.
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16. Приложения
16.1Приложение I - Списък на източниците на информация на използваните
методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната
среда с посочване на източника, в който са публикувани

16.2Приложение ІI- Справка за проведени консултации и за изразените при
консултациите мнения и предложения, както и за начина на
отразяването им

16.3Приложение III - Списък на екипа по EO с подписи на експертите

16.4Приложение IV – Декларации на експертите по чл. 83 от Закона за опазване
на околната среда и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми
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