ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ.4

Мерки и условия за изпълнение при прилагането на Морската
стратегия
за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на
възможни неблагоприятни последствия А
І. Общи мерки:
1.

Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на стратегията да
не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за
обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за
обявяването и плановете за управлението им.

2.

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на Морската
стратегия, попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и
под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за 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 в решението/становището.

ІІ. Мерки за изпълнение при прилагането на Морската стратегия:
1. Определянето на местоположението на пристанища, места за дълбоководно
заустване на отпадъчни води и за отглеждане на аквакултури, да се извършва на
базата на хидродинамични модели, доказващи че ситуирането им на определеното
място няма да доведе до влошаване качеството на водите за къпане.
2. При прилагане на мярка „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)“:
1.1.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).
1.2.Да не се допускат нови места за депониране на драгажни маси в границите на
защитените зони на недвижими културни ценности (НКН) и зони за
археологическо наблюдение по чл.160 и 161 на Закона за културното
наследство.
1.3.За съгласуване на дейностите по драгиранията на морското дъно,
възложителят да представя на БД становище от Регионален исторически
музей (РИМ) Варна, РИМ Бургас или Центъра за подводна археология –
Созопол, с цел да не се засягат защитените територии и зони с НКН.
3. При изпълнение на мярка „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 мярка
„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)” да не се определят нови места за
депониране на драгажни маси и райони за тралиране с бийм-трал в границите или
в близост до защитени зони и защитени територии от Националната екологична
мрежа. При определяне на такива нови 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 защитените зони и
защитените територии, при които няма да възникнат отрицателни въздействия
върху тях.
4. Мярка „Развитие на нетрадиционни за България и/или иновативни биотехники за
морското аквакултурно производство или за добив на стопански ценни видове” да
се прилага само в случаите на производство на морски аквакултури от местни
видове, естествено обитаващи Черно море, както и за добив на морски местни
ресурси или вече интродуцирани и разпространени в Черно море видове.
ІІІ. Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и
човешкото здраве при прилагането на Морската стратегия:
1. На всеки две години Басейнова дирекция “Черноморски район” (БДЧР) - Варна
да изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Морската
стратегия, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни
последствия от осъществяването ѝ, който да представя в МОСВ за одобряване не
по-късно от 1 юли на всяка трета година.
2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при
прилагането на Морската стратегия да се извършват въз основа на следните мерки
и индикатори (с периодичност на отчитане: на всеки две години):

№

1.

Мярка за наблюдение и
контрол
Към мярка 13 от Нови
мерки към Програмата от
мерки:
 Опазване
на
мигриращия
вид
Средиземноморски
буревестник и Среден
(Качулат) корморан в
крайбрежните,
териториални води и
Изключителната
икономическа зона на
Черноморските
държави
 Изследвания
за
числеността
и
разпространението на
Средиземноморския

Орган,
отговорен за
Индикатори по
Периодичност
предоставяне
прилагане на мярката
(срок)
на
информацията
Брой
установени На всеки две МОСВ, ИАОС,
индивиди
от години
БДЧР, РИОСВ
Средиземноморския
буревестник
и
Качулатия корморан по
Черноморското
крайбрежие
и
сравнение с предишни
числености – бр. и %;
Публикувани резултати
(доклади, публикации)
относно дейностите в
морето, които оказват
отрицателно влияние
върху популациите на
двата ключови вида –
бр.
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№

Орган,
отговорен за
Мярка за наблюдение и
Индикатори по
Периодичност
предоставяне
контрол
прилагане на мярката
(срок)
на
информацията
буревестник
и
Качулатия корморан по
Черноморското
крайбрежие

2

Мониторинг
на
средообразуващите
макрозообентосни видове
по характерни морски
биоценози

3

При прилагане на мярка
16 от Програмата от
мерки:
Мониторинг и контрол
върху неместните видове
риби,
миди
и
ракообразни, внасяни за
аквакултури

Индекси,
оценяващи
състоянието
и
функционалността на
бентосното съобщество
– видово разнообразие
и
богатство,
съотношение
опортюнисти/чувствите
лни видове, биотичен
индекс (AMBI)
Брой видове; данни за
биологията
на
видовете;
Установени
аквакултурни неместни
видове извън районите
за култивирането им;
Наличие на биологични
смущения в морската
среда от селективна
екстракция на видове,
включително
инцидентен и нецелеви
улов;
Съобщества,
доминирани от местни
видове.

На всеки две БДЧР, РИОСВ,
години
Институт
по
океанология БАН

Преди издаване
на
разрешителни
за дейността и
по време на
експлоатацията
на
аквакултурата

МОСВ, ИАРА,
РИОСВ

3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и / или
човешкото здраве да се предложат и предприемат своевременни мерки за
възможното им отстраняване.

3

