История
Международният ден на Черно море 31
октомври 2010 г. отбелязва
четиринадесетата годишнината от
подписването през 1996 г. на
Стратегическия план за действие за
възстановяване и опазване на Черно море.
Документът очертава рамката на
сътрудничество между - България, Грузия,
Румъния, Русия, Турция и Украйна.
Съдържа 59 конкретни задължения,
свързани с мерки за намаляване на
замърсяването, подобряване на
управлението на живите ресурси,
насърчаване на човешкото развитие по
начин, който не компрометира околната
среда, и предприемане на стъпки за
финансиране на екологични проекти.

Автор:Пламен Станчев
Природо-археологически резерват „Яйлата”,
Камен бряг

Послания

Олицетворение на ангажимента на
правителствата от региона за сериозни
действия и реални резултати в усилията
по възстановяването и опазването на
морето.

След критичния период от началото на 90-те
години на миналия век учените отбелязват
признаци на подобрение и възстановяване.
Но, предупреждават, че екосистемата на
Черно море си остава силно уязвима на
въздействия като замърсяване, свръхулов на
риба и неустойчиво развитие на
крайбрежието. Възстановяването на Черно
море изисква участието на всички
заинтересовани страни. Единствено с
помощта на населението от целия басейн е
възможно осигуряването на устойчиво
бъдеще за Черно море. Хората трябва да
осъзнаят ролята си за здравето на Черно
море и съзнателно да обединят усилията си
за ограничаване на замърсяването и
възстановяване на околната среда.

Празник на посветените и неуморни
усилия на много хора, които отделят от
своето време и енергия, за да помогнат в
опазването на околната среда.

Векове наред хората са черпили от
ресурсите на морето и то се е грижело за
тях. Сега е техен ред да се погрижат за
него!!!

Автор:Елена Мариновска
„Почивка”, Варна

Международният ден на Черно море е:
Символ на надеждата за по-добро
бъдеще за 16 милиона души, населяващи
крайбрежието му.

План за управление
на водите в
Черноморски район
Черноморският район за басейново
управление обхваща водосборните
области на реките, вливащи се в Черно
море от северната до южната граница и
териториалното море на РБългария,
включително вътрешните морски води.
Териториалното море включва 12милната морска акватория с площ 6 358
кв. км., срещу бреговата ивица на Черно
море от нос Сиврибурун на север до
река Резовска на юг, с обща дължина
378 км.
Черно море е едно от най-големите
вътрешни морета в света. Солеността на
Черно море (18 ‰) е почти два пъти помалка от тази на Световния океан,
поради ограничения приток на вода от
Средиземно
море
през
Босфора
вследствие на малката му дълбочина
(70м) и ширина (700м).
Друга
особеност е вливането на 1/3 от водите
на континента Европа, в т.ч. и трите
големи Европейски реки: Дунав,
Днепър и Дон.

Планът за управление е разработен
съгласно Закона за водите. В него е
заложена Програма от мерки, целяща
„добро състояние на водите до 2015
год.”. Конкретни мерки за опазване
водите на Черно море са:
Изграждане и реконструкция на ПСОВ;
Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци;
Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци и отпадъчни води; Контрол за
ограничаване на замърсяването с нефт
и/или нефтоводни смеси; Контрол за
ограничаване на замърсяване от кораби,
превозващи течни вещества в наливно
състояние и вредни вещества в опакован
вид; Прилагане на добри практики,
свързани с обработване и изхвърляне на
корабни
отпадъци;
Осигуряване
на
оборудване за ликвидиране на локални
замърсявания; Запълване на задкейовите
пространства с драгажни маси при
строителство на пристанища; Определяне
акваторията на пристанищата; Изготвяне
на план и извършване на мониторинг за
качеството на водите в акваторията на
пристанищата;
Контрол на дънното тралиране и не на
последно място по важност - Укрепване на
бреговата ивица на Черно море.

Басейнова дирекция за управление
на водите в Черноморски район
гр. Варна, 9000 ,
ул. “Александър Дякович” 33
e-mail: bdvarna@bsbd.org
тел: +359 52 687431
тел/факс: +359 52 631448
www.bsbd.org
Офис в гр. Шумен
ул. ”Кирил и Методий”34
тел. и факс: 054/ 800 907
Офис в гр. Бургас
ул. ”Шейново” 3
тел.: 056/ 841 958, факс: 056/ 841 946

