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1. ВъВедение

Настоящото издание е резултат от ре-
ализацията на Пилотния проект: „Мер-
ки за подпомагане на дребномащабния 
риболов“ по Договор за безвъзмез-
дна финансова помощ от Европейския 
съюз: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС 
ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.

Финансовата помощ се предоставя с ог-
лед повишаване на осведомеността на 
широката общественост за ролята на 
дребномащабния риболов в бъдещите 
решения по отношение на съответните 
политики на национално и европейско 
равнище, чрез възпроизвеждането на 
добри практики, подходящи за региона 
на Черноморския басейн.

В рамките на проекта основно се пред-
вижда да бъде учредена Европейска 
Асоциация на рибарите в Черно море, 
да се извършат анализи и проучване, 
в следствие се разпишат наръчници, 
статии и др. п., които да подпомогнат 
изследвания сектор. Ще бъдат обуче-
ни и информирани над 130 представи-
тели на дребномащабния риболов от Р 
България и Р Румъния. Предвижда се 
и обмен на опит във Великобритания, 
като страна с утвърдени традиции в 
този бранш.

Изданието е предназначено за пред-
ставителите на Организации на дреб-
номащабните рибари и други заинте-
ресовани страни в този сектор. В него 
е отразена единствено позицията на 
съставителя, като комисията не носи 
отговорност за употребата на съдър-
жащата се в него информация.

Този наръчник представя проблемите 
на морската околна среда от гледната 
точка на рибарството в глобален мащаб 
и в черноморския басейн. Разгледани 
са екологичните предизвикателства 
във водните екосистеми, ключовите 
фактори за постигане на устойчиви 
риболовни стопанства и конкретно си-
туацията в черноморската риболовна 
зона. Представен е аналитичен поглед 
към управлението на черноморските 
риболовни стопанства. 

Специален акцент на Наръчника е 
устойчивото управление на биологич-
ните запаси като модерна концепция 
за постигане на екологичен баланс. 
Рибарството е лов на диви морски ви-
дове и по своя характер не е устойчи-
во. Историята на рибарството и сто-
панския риболов е илюстрация на това 
как в продължение на хиляди години 
хората оказват огромно въздействие 
върху някои видове морски обитате-
ли и техните жизнени екосистеми със 
своята дейност. Тук са включени данни 
за намаляването на рибните запаси и 
вредите върху морската среда, инфор-
мация за биологичните запаси в Черно 
море и примери за иновативни практи-
ки, които се стремят да към възстано-
вяване на природното равновесие. 
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Конкурентното използване на ограни-
чените ресурси упражнява голям на-
тиск върху водните екосистеми. Много 
са крайбрежните и вътрешните райони 
в глобален мащаб, където именно риб-
ните запаси са ресурсът под най-голям 
натиск. Около 30% от световните рибни 
запаси са оценени като свръх-експлоа-
тирани, а 50% като напълно експлоати-
рани. Това състояние на ресурса ясно 
показва, че възможностите за увелича-
ване на улова са силно ограничени. 

Риболовът не е единствената заплаха 
за водните екосистеми. Други дейнос-
ти в моретата, било промишлени като 
корабоплаване, драгиране, проучва-
не за нефт или генериране на енер-
гия, или рекреационни като туризъм, 
ветроходство, риболов или гмуркане 
са потенциални източници на замърся-
ване или нарушаване на екосистемите 
и тяхната продуктивност. 

Сред множеството екологични предиз-
викателства, засягащи крайбрежните и 
водните екосистеми, промените в кли-
мата заслужават специално внимание. 
Те представляват глобален екологичен 
проблем, който засяга всички местни 
общности независимо от вида на райо-
на и може сериозно да застраши мест-
ните икономики. Жителите на Европа 
вече страдат осезаемо от последиците 
от измененията в климата под форма-
та на чести горещи или студени въл-
ни, наводнения, бури и горски пожари. 

Като едно от проявленията на измене-
нията в климата, покачването на мор-
ските равнища засяга местообитанията 
в крайбрежната и приливно-отливната 
зона, а екстремните метеорологични 
условия увеличават наводненията и 
ерозията в крайбрежните райони.

За овладяване на този проблем Евро-
пейският съюз си е поставил целта по-
вишаването средните годишни темпе-
ратури да се ограничи до не повече от 
2о спрямо пред-индустриалните рав-
нища до 2050 г. Тази амбициозна цел 
предполага намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид с 80 до 95% в раз-
витите страни. LIFE е финансовият ин-
струмент на ЕС в подкрепа на околната 
среда, консервацията на природата и 
действия срещу промяната в климата. 
От 1992 г. програмата е финансирала 
над 4300 проекта. Очакваният финан-
сов принос за периода 2014-2020 г. въз-
лиза на € 3,4 милиарда.

	 A.	 Екологични	предизвикателства	във	 
водните	екосистеми
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Като местни партньорства с планове за 
действие за съответните райони, МИРГ 
имат потенциала да прилагат принци-
пите на устойчивото развитие по инте-
гриран начин, за да се борят с измене-
нията в климата. Те биха могли да:

• приемат критерии за подбор на 
проекти, насърчаващи ресурсна и 
енергийна ефективност;

• популяризират съществуващите ин-
струменти и добри практики за съз-
даване на капацитет на местните 
власти за координиране на полити-
ките, провеждане на многостранен 
диалог и въвеждане на подходящи 
механизми за проследяване, с по-
мощта на които да се оцени ефек-
тивността на действията за нама-
ляване на климатичния отпечатък и 
уязвимостта на района.

LIFE околна среда: изграждане на 
капацитет и локални действия сре-
щу климатичните промени: проектът 
„CHAMP“

Проектът „CHAMP“ е създал методи-
чески пакет за развитие на компетен-
циите (така-наречените Интегрирани 
системи за управление), който дава 
възможност на хората на местно ниво 
да дадат принос към ангажиментите на 
ЕС в областта на околната среда и из-
менението на климата. Системата ще 
помогне на властите да внедрят Сис-
тема за управление на околната среда 
и одитиране в своите ежедневни дей-
ности и да управляват проекти с ниско-
въглероден отпечатък на всички нива  
на управлението.
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Устойчивото управление на риболов-
ните зони е част от устойчивия рас-
теж, към който се стреми Европейския 
съюз. В контекста на стратегията „Ев-
ропа 2020“ устойчив растеж означава:

• изграждане на по-конкурентоспо-
собна нисковъглеродна икономика, 
в която ресурсите се използват по 
ефикасен и устойчив начин;

• опазване на околната среда, нама-
ляване на емисиите и предотвратя-
ване на загубата на биоразнообра-
зие;

• оползотворяване на водещата пози-
ция на Европа в разработването на 
нови зелени технологии и произ-
водствени методи;

• използване на мрежи в европейски 
мащаб за предоставяне на допъл-
нително конкурентно предимство 
на предприятията (и най-вече мал-
ките производители);

• подобряване на условията за биз-
нес, особено на малките и средни 
предприятия;

• подпомагане на потребителите за 
добре осведомен избор.

Кои са ключовите предизвикател-
ства пред устойчивостта на риболов-
ните зони? Поредица от фактори са 
допринесли за текущото състояние 
на глобалните риболовни зони. Лошо 
управление, донякъде в резултат от 
липсващи данни, на които да се осно-
вават управленските решения и често 
пъти слабо държавно управление и не-
подходящи мерки. Липсата на контрол 
върху дейността на риболовния флот 
дава възможност за свръхулов и води 
до екологични проблеми като страни-
чен улов, изхвърляне на уловеното и 
увреждане на хабитатите. Освен това 
незаконният улов продължава да бъде 
проблем. Субсидиите за риболовните 
флотилии усилват ефекта на свръх-ка-
пацитета и дават възможност за про-
дължаването на улов, който не носи 
печалба. По този начин икономически-
те стимули насърчават прекалената 
експлоатация и допускат екологични 
вреди, а не водят до отговорно пове-
дение, устойчиви практики и консер-
виране на ресурсите. 

Постигането на устойчивост на рибо-
ловните зони изисква да бъдат разгле-
дани във взаимодействие екологич-
ните, социалните и икономическите 
компоненти. 

2. УстойчиВо УПраВление на 
 риБолоВни Зони
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Докато биологичната устойчивост на 
отделен рибен пасаж определя пол-
зите от него, по-широката екологична 
устойчивост на морската екосистема 
е необходима за гарантиране на дъл-
госрочна продуктивност. Тя е застра-
шена от риболова, замърсяването на 
морето и промените в климата (Perry 
et al. 2005).Риболовните стопанства 

Графика 1: Ключови елементи на общата устойчивост

икономически:
• рентабилност 

на флота;
• балансирани 

субсидии

екологични:
• рибни запаси;
• видове, които 

не се ловят;
• хабитат

социални:
• осигуряване на 

доходи;
• равен достъп

осигуряват икономически ползи и хра-
на за обществото и ако тези аспекти 
не бъдат взети предвид, могат да се 
превърнат във фактор за подкопаване 
на биологичната и екологичната устой-
чивост. На практика в много случаи 
нуждите на местните хора затрудняват 
спазването на биологично насочената 
регулация.
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	 A.	 Ключови	фактори	за	постигането	на	
устойчиви	риболовни	стопанства

Според разбирането за устойчивост 
риболовните стопанства трябва да 
посрещат нуждите на настоящето без 
да застрашават способността на бъде-
щите поколения да посрещнат своите 
нужди. В този смисъл какво предста-
влява едно устойчиво риболовно сто-
панство? Организацията по прехрана и 
земеделие (FAO) го определя като дей-
ност, която не предизвиква и не води 
до нежелани промени в биологичната 
и икономическата продуктивност, би-
ологичното разнообразие или струк-
турата на екосистемата. Тоест то под-
държа доброто състояние на рибните 
запаси, пазарите, рибарите, а оттам и 
на общностите като цяло. 

Постигането на устойчивост на рибо-
ловните стопанства обаче не е лесна 
задача. Международните проучвания 
са очертали пет ключови предизвика-
телства, които трябва да бъдат прео-
долени:

• Свръх-капацитет

• Твърде много субсидии

• Лошо управление

• Липса на данни

• Нежелан улов и изхвърляне

свръх-капацитет

Свръх-капацитетът означава риболо-
вен флот, който е по-голям от нужното 
за улавяне на наличните рибни ресур-
си. Този капацитет не е непременно 
заплаха за устойчивостта на рибни-
те запаси, ако риболовът бъде ефек-
тивно ограничен. При тези условия 
свръх-капацитетът води до прекален 
улов и свръх-експлоатация. Свръх-ка-
пацитетът не се свързва само с броя 
на риболовните кораби/лодки, но и с 
тяхното оборудване. Мощните двига-
тели и новите технологии увеличават 
риболовния капацитет. 

За да се предотврати свръх-улов, част 
от капацитета трябва да остане неиз-
ползван за известно време, за да се 
поддържа в устойчиви граници. Макар 
че по въпроса постоянно протичат дис-
кусии, не съществува всеобщ метод за 
измерване на капацитета.Най-честите 
мерки за капацитет са броя на риба-
рите и броя на риболовните съдове в 
даден флот или общият му тонаж. Те 
обаче не измерват адекватно капаците-
та за риболов, нито пък отчитат факта, 
че с увеличаването на технологиите се 
увеличават и неговите способности и 
неговата ефикасност. 

Увеличаването на техническите спо-
собности се нарича „плъзгане на тех-
нологията“ и според специалистите 
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може да засили ефективните способ-
ности за улов с 2-5% годишно. А това 
означава, че дори общият тонаж на 
риболовните съдове да остане непро-
менен, корабите стават по-ефективни 
и ловят повече риба с всяка следваща 
година. Така макар броят на риболов-
ните съдове да не се променя в гло-
бален мащаб, капацитетът за риболов 
продължава да расте.

Свръх-капацитетът е сред най-често 
цитираните фактори, както и нужда-
та да бъдат предприети мерки по този 
въпрос. Тъй като биологичната устой-
чивост на рибните запаси на практика 
гарантира съществуването на риболов-
ните стопанства, свръх-капацитетът се 
превръща в проблем, когато контро-
лът е недостатъчен за ограничаване 
на действията, водещи до свръх-улов. 
В отсъствието на адекватен контрол 
(пряк, непряк и културни норми) капа-
цитетът и уловът могат да се увеличат 
до степен, която застрашава биологич-
ното оцеляване на популациите. 

Икономическите стимули могат да 
изострят тези проблеми. Например 
свръх-капацитетът често води до нама-
лена печалба на риболовните кораби, 
които стават икономически неефек-
тивни. 

твърде много субсидии

Субсидиите са финансово подпомага-
не от страна на правителството или об-
ществен орган, което осигурява частна 
полза. Макар да е признато, че суб-
сидиите са донякъде полезни (напри-
мер подкрепата за изследователска и 
управленска дейност), твърде много-
то субсидии за риболовния сектор (от 
рода на средства за риболовни кораби, 
отмяна на данъците върху горивото) 
намаляват разходите за риболов и му 
осигуряват възможност да прехвърли 
границите на своята рентабилност. По 
този начин се изгражда свръх-капаци-
тет и свръх-експлоатация на ресурси-
те. В резултат субсидиите се явяват 
ключова заплаха за глобалната устой-
чивост на риболовните стопанства. 

лошо управление

Управлението обхваща правната, со-
циалната, икономическата и полити-
ческата организация и процеси. То 
е свързано с въпроси като властта и 
нейното упражняване по отношение 
на ресурсите и решенията, които се 
вземат във връзка с тях. Ключовият 
аспект „добро управление“ е свързан 
с гарантиране на по-голямо участие, 
отчетност и прозрачност на процесите 
и механизмите на управление и взе-
мане на решения. Лошото управление 
подкопава устойчивостта. Рибарите (и 
други страни), които не са включени 
в решенията и не са съгласни с тях, 
са много по-склонни да пренебрегват 
устойчивостта в риболова.

Заседание на Консултативния съвет за 
Черно море
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Положителният пример

Траленето за бяла мида е същест-
вен проблем за екосистемата на Чер-
но море, особено предвид факта, че 
бракониерските атаки не престават. 
За екосистемата това е равносилно на 
изсичането на горите. Определените за 
целта терени са твърде близо до брега 
(на миля и половина), което противо-
речи на обичайната практика (в Турция 
например границата е определена на 
3,5-4 мили). Дънното тралене убива 
флората и фауната в морето, а рибата 
бяга. Съоръженията, с които се съби-
ра рапана от дъното например, вдигат 
тиня и утайка и унищожават хайвера на 
всички малки риби, и така нарушават 
естественото възпроизводство на по-
пулацията. Според натрупания опит на 
местните хора по този начин рибата се 
унищожава за 6 години напред. Рязко 
намалява и популацията на скаридите. 
Решаването на проблема преминава 
през промени в Закона за риболова и 
аквакултурите по отношение на регис-
трацията и воденето на документация 
от собствениците на риболовни кора-
би, адекватно определяне на обсега от 
брега и дълбочината за дънно тралене 
на морски организми. 

Тъй като мрежите, използвани за тра-
лене, са огромни по размер, те поми-
тат всичко по пътя си. Незаконното 
тралене унищожава десетки видове, а 
по информация на рибарите през по-
следното изминало лято във водата са 
хвърлени над 400 км. бракониерски 
мрежи. 

При драгиране се вадят огромни ко-
личества миди, които при влаченето 
умират, а след това се пускат обратно 

във водата. Разораването е предимно 
по северното крайбрежие, защото дъ-
ното на юг от Варна не го позволява.  
През 1999 г. в района е изградено защи-
тено мидено поле с бетонни блокове от 
Института по океанология и корабите 
не могат да влизат. 

Но най-сериозното негативно послед-
ствие от траленето се оказва всмук-
ването и разнасянето на голямо ко-
личество утаечни частици от дъното. 
Вдигането на тази утайка и разнася-
нето и на десетки километри води до 
снижаването на прозрачността на во-
дата.Това има пагубни последствия за 
популациите от водорасли в крайбреж-
ната зона, защото   при дълбочина над 
10 м до тях  вече не  достига светлина 
за фотосинтеза и те умират. Освен това 
унищожените след траленето водорас-
ли предизвикват гниене, водещо до 
увеличено количество органични отпа-
дъци и като краен резултат се стига до 
намаление на кислорода, разтворен в 
морската вода.

За един час дънният трал разорава 
ивица с дължина 10-12 км. Вдигнали-
ят се облак от утайка обаче нанася по-
ражения и гибел на мидите  на площ 
десетократно надвишаваща размера на 
разораната ивица. Научни изследва-
ния, направени в Черно море в нача-
лото на 90-те показват, че в зоната, за-
сегната от дънното тралене, видовото 
разнообразие се е съкратило със 71%, 
числеността с 60%, а биомасата с 95%.

В България Законът за рибарство и ак-
вакултури забранява използването на 
дънни тралове. Но с промените в За-
кона,  влезли в сила от 03.08.2012 г. 
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в изключение на въведените вече за-
брани за дънно тралене,  се регламен-
тира възможността да бъдат използ-
вани бийм тралове. Бийм траленето 
е разрешено само в отделни райони 
на крайбрежието, за да бъдат оцене-
ни евентуалните щети от него, като за 
целта в акваторията на Черно море се 
определят зони, в които бийм трале-
нето е разрешено. Целта е в рамките 
на  определен период от време в раз-
решените зони ловците на рапана да 
могат  “да работят”, след което да се 
проведе проучване. Проучването тряб-
ва да установи  дали има нарушение на 
самия шелф и дали се оказва негатив-
но влияние върху рибните запаси. 

Дългосрочното наблюдение на ефекта 
от дънното тралене е една от мерките, 
планирани по приетата в края на 2016 
г. Морска стратегия. Все още няма на-
трупани достатъчни масиви от данни, 
които да позволят оценка на степента 
на въздействие от дънното тралене - 
до каква степен то уврежда дънните 
местообитания и свързаното с това би-
оразнообразие на цялостната морска 
екосистема. В рамките на изискванията 
на Морската стратегия, която включва 
период от 6 г., е предвидено набиране 
на достатъчно обективна и обоснована 
информация. На този етап, съгласно 
издаваните от ИАРА ежегодни заповеди 
за разрешаване на риболовни дейнос-
ти, е забранено използването на тра-
лиращи средства, включително дънно 
тралене в тримилната акватория. Иде-
ята на проучванията в рамките на мор-
ската стратегия е да установи каква е 
реалната ситуация на морското дъно.

Консултативният съвет по рибарство, 
който беше създаден, за да отразява 
исканията на сектора и може да отпра-
вя препоръки към ЕС по въпроси на 
управлението на рибарството, е място-
то, където въпросът е поставен за ре-
шаване от представители гилдията на 
рибарите. Набелязани са дългосрочни 
решения, които изискват намиране на 
подходящо финансиране за извърш-
ване на актуални научни изследвания 
на биомасата и разпределението й в 
българската акватория на Черно море. 
Предложено е обсъждане на темата за 
проблемите при добива, окачествява-
нето, пречистването, опаковането, ети-
кетиране и експедирането на пясъчни 
миди.

Според асоциация „БГ ФИШ“  липсва 
мониторинг от БАБХ на водите за до-
бив на двучерупчести, морето не е 
картирано и няма трайно маркирани и 
класифициране на зоните за добив на 
пясъчна мида. Липсват лабораторните 
изследвания на необходимото евро-
пейско ниво за всички биотоксини съ-
гласно Регламента 853/2004. Това въз-
препятства окачествяването на мидите 
и затруднява българските оператори.

Участието на заинтересованите стра-
ни в консултативния съвет е поло-
жителен пример в управлението за 
взаимодействие на рибарите като 
заинтересована страна с админи-
страцията за разрешаването на ситу-
ация, в която липсата на информация 
и адекватна регулация ги лишава от 
един богат ресурс и от друга стра-
на има неблагоприятен ефект върху 
морската екосистема.
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липса на данни

Опитите да се управляват ресурси, 
които са на практика невидими, мо-
билни и със силно променлива дина-
мика, създават значителни труднос-
ти. Липсата на данни за риболова, за 
рибните запаси и за цялостната еко-
система обърква опитите за прилагане 
на ефективни управленски мерки. В 
резултат могат да се изработят непод-
ходящи мерки, подходящите мерки да 
бъдат неправилно прилагани или изоб-
що да липсва управление. И трите си-
туации застрашават устойчивостта на  
рибните ресурси. 

нежелан улов и изхвърляне

При улова на желаните видове често се 
случва да бъдат улавяни и други мор-
ски организми – други видове риба, 
морски птици, морски бозайници или 
костенурки. Изхвърлянето е връщане 
на улова, без да се включват защите-
ните видове, които имат или биха мог-
ли да имат някаква потенциална тър-
говска или хранителна стойност. Както 
нежелания улов, така и изхвърлянето 
са разхищаващи практики, които уп-
ражняват въздействие върху уловени-
те популации и могат да засегнат науч-
ните оценки за техния статут.

Заседание на Консултативния съвет за Черно море
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	 Б.	 Черноморската	риболовна	зона

Риболовната зона на Черно море е мно-
го голяма, с обща площ от около 2 ми-
лиона квадратни километра, пет пъти 
повърхността на самото море. Някои от 
най-дългите и големи европейски реки 
се вливат в него, сред които Дунав и 
Днепър. Населението по черноморско-
то крайбрежие е неравномерно раз-
пределено и включва над 12 милиона 
жители в метрополитена Истанбул; два 
големи града Одеса (Украйна) и Сам-
сун (Турция), всеки с по 1.2 жители; и 
няколко по-малки града с население 
между 300 000 и 450 000 жители, сред 
които Констанца (Румъния), Трабзон 
(Турция), Сочи (Русия), Варна (Бълга-
рия), Севастопол (Украйна) и Новоро-
сийск (Русия).

Черноморската екосистема е обект на 
концентрирано наблюдение. Промени-
те, настъпили в нея през последните 
50 години, показват уязвимостта й на 
антропогенни ефекти. Морските ре-
сурси в Черно море са намалели зара-
ди свръх-улов, непланирано развитие 
на брегови зони и интензивен морски 
трафик. Застрашени са и уникални су-
хоземни екосистеми като тези в Кав-
казкия регион, делтата на река Дунав 
и Източните Карпати.

Конвенцията за Черно море осигурява 
рамка на регионалното сътрудничест-
во за защита от замърсяване. Тя влезе 
в сила през 1994 г. след присъединя-
ването на България и Румъния към ЕС 
Черно море привлече разнообразни 
политики – както тематични (като по-
литиката за рибарство, Интегрираното 
управление на бреговите зони (ICZM), 
Рамковата директива за морската стра-

тегия (MSFD), Рамковата директива за 
водите (WFD), Директиви за хабита-
тите и птиците), така и хоризонтални 
като Оценка на въздействието върху 
околната среда/Стратегическа оценка 
на околната среда (EIA/SEA), достъп 
до екологична информация, контрол 
на заплахите от мащабни инциденти, 
включващи опасни вещества (SEVESO).

През 2009 г. беше приет Стратегически 
план за действие за Черно море за ре-
хабилитация и опазване на морето от 
всички държави с излаз. Планът цели 
разрешаването на трансгранични про-
блеми на околната среда с помощта на 
подхода на екосистемите. Той съдържа 
„реалистични“ цели, включващи прав-
ни и институционални реформи, както 
и предложения за необходимите ин-
вестиции за разрешаването на основ-
ните проблеми, идентифицирани от 
Трансграничния диагностичен анализ, 
публикуван през 2007 г. 

Ключовите предизвикателства за реги-
она са определени по следния начин:

• еутрофикация/хранително обогатя-
ване;

• промени в живите морски ресурси;

• химическо замърсяване (включи-
телно нефт); и

• биоразнообразие/промени в хаби-
татите, в това число проникване на 
чужди видове.
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Тези четири приоритетни области са 
признати и анализирани в контекста на 
последния доклад за състоянието на 
околната среда на Черно море от 2008 
г. Тъй като той не е актуализиран, оце-
няването на напредъка по тях е труд-
но. Освен това наблюдението, на което 
се основават използваните данни, не е 
систематично и в някои случаи те не са 
сравними между институциите и дър-
жавите; отделни важни параметри все 
още не са измерени.

Най-големите замърсители са сухозем-
ните ресурси, които са източник на над 
70% от общото замърсяване. Еутрофи-
ращите вещества, които проникват в 
морето чрез реките, са един от най-ло-
шите замърсители. Вливащите се от 
Дунава нитрати остават значителни, но 
без промяна през последните години.

Петролното замърсяване на Черно 
море продължава да буди безпокой-
ство по големите плавателни маршрути 
и в крайбрежните зони около устията 
на реките, промишлените съоръжения 
и пристанищата. Няма данни за значи-
мо замърсяване с тежки метали, пес-
тициди и други органични замърсители 
в повърхностните води.

Широката черноморска зона става все 
по-важна за производството на енергия 
и за транспортни цели. Ролята на реги-
она като транзитен маршрут на износа 
на нефт и газ очаквано се засилва, как-
то и рисковете, свързани с тези дей-
ности от рода на петролни разливи или 
инцидентно замърсяване. Около 50 000 
кораба преминават Босфора всяка го-
дина, сред които поне 10 000 петролни 

танкера. Няколко черноморски приста-
нища в Русия и Грузия са терминали на 
газопроводи и нефтопроводи от Кас-
пийско море. И макар да създават ра-
ботни места и икономическо развитие, 
тези операции могат да засилят нати-
ска върху така или иначе крехката еко-
система на региона, ако не бъдат регу-
лирани и систематично наблюдавани.

В дълбините на Черно море има го-
леми количества сероводород и газ/
нефт. Пълноценното извличане на тези 
ресурси изисква разработване на нови, 
усъвършенствани технологии. Освен 
това дългосрочното въздействие на 
подобни операции трябва да бъде вни-
мателно преценено предвид потенци-
алните последствия върху морската 
екосистема.

Два са ключовите проблеми, свързани с 
черноморския регион и неговата окол-
на среда. Изпълнението на ангажимен-
тите, произтичащи от съществуващата 
законова рамка, остава проблематич-
но, а приемането на нови инструмен-
ти е бавен процес. То е свързано и с 
качеството на докладите на държавите 
и техните системи за наблюдение и е 
силно зависимо от националните при-
оритети и финансиране. В резултат 
отчетността на регионално ниво е час-
тична. Не е правена оценка на рибните 
запаси за целия морски басейн.
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Б.1 България

Преди 1989 г. България произвежда-
ше големи количества морски храни и 
повечето от консумираните в страната 
рибни продукти бяха местни (скумрия, 
пъстърва, шаран и др.) с много огра-
ничен внос. Индустрията премина през 
мащабно преструктуриране след при-
ватизирането на флота, риболовните 
стопанства и преработвателните фа-
брики. През 2000 г. тя започва да ре-
гистрира растеж, но след 2002 общото 
количество на улова намалява с всяка 
изминала година. 

Министерството на земеделието е при-
ложило мерки за увеличаване на риб-
ната популация и общия обем на уло-
ва. Българското правителство е въвело 
компютъризирана система за набиране 
на актуални и точни данни и информа-
ция за цените. През 2003 г. са въведени 
квоти за предотвратяване на свръх-уло-
ва – квота от 50 тона за калкана (която 
обаче не е достигната – 40,8 тона) и е 
намалена на 30 тона през 2007 г. В съ-
щия период броят на рибните ферми 
нараства рязко от 127 през 2003 г. на 
204 през 2005 г. 

Националните мерки за контрол на 
риболова и насърчаване на рехабили-
тацията и консервацията на морските 
ресурси и екосистеми са в три основни 
направления:

• Пряко ограничение на риболова 
чрез лицензиране на рибарското 
оборудване и риболовните лодки/
кораби, валидни от 1 април до 31 
март (финансова година);

• Неактивни сезони, за да се гаран-
тира възпроизводството и оцелява-
нето на младите риби (например за 
зимно и пролетно възпроизводство 
на пъстърва и други студеноводни 
видове риболовът е забранен от 1 
октомври до 31 януари, а за моруна 
и липан от 1 януари до 31 март; за 
пролетно и лятно възпроизводство 
на шаран, сом и други топловодни 
видове забраненият сезон е от 15 
април до 31 май.) За дунавския ри-
болов има 30 до 60 дни период на 
забрана в съответствие с междуна-
родните договорености, прилагани 
за реката за есетрови видове и ка-
рагьоз. За черноморския калкан пе-
риодът продължава между 45 и 60 
дни от 15 април.

• За българския черноморски шелф 
предстои рехабилитация на ресур-
сите посредством изграждане на 
изкуствени рифове (извън мидени-
те съоръжения);

Управленските мерки, приложени чрез 
правната и институционална рамка за 
контрол на риболова, са следните:

• Контрол на размера и мощността на 
риболовните кораби, проектът Ре-
гистър на риболовните съдове, фи-
нансиран от ЕС, схема за управле-
ние на риболовните съдове;

• Регистрация на рибарите (както 
и всеки, който работи, живее или 
пребивава на риболовен кораб, 
трябва да притежава рибарска ре-
гистрационна карта). 
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• Забрана на някои видове рибарски 
принадлежности (дънни траулери, 
драгиране).

Ловът на раци и морски бозайници е 
забранен. Неволно уловените морски 
бозайници трябва незабавно да бъдат 
върнати в морето. Когато популация-
та на определен вид риба или други 
водни видове е застрашена от свръх-
улов, Министерството на околната сре-
да може да забрани риболова до въз-
становяването им. По силата на Закона 
за риболова и аквакултурите експлози-
ви, отрови и наркотици, електрически 
такъми, дънни таулери, драгиране, 
огнестрелни оръжия и харпуни са заб-
ранени заради разрушителния ефект 
върху околната среда и рибните ресур-
си. 

Стопански риболов може да се практи-
кува от пълнолетни български гражда-
ни и юридически лица, притежаващи 
съответния лиценз. ИАРА събира тези 
данни в статистическа информационна 
система. Управленският план за капа-
цитета на българския флот във връзка 
с изискванията на ЕС е разработен от 
работна група за постигане на баланс 
между биологичните, социално-ико-
номическите аспекти на риболовни-
те стопанства (основани на подробен 
анализ на българските права на рибо-
лов, резултат от международните спо-
разумения и конвенции в областта на 
рибарството), състоянието на рибните 
запаси в Черно море и съществуващия 
капацитет на флота. Разрешен е сто-
пански риболов от чуждестранни ри-
боловни кораби в националните води. 

Капитаните на риболовните кораби (>15 
м) трябва да водят бордови дневници 
за количествата уловена риба по ви-
дове, брой и размер в кг (за калкана), 
тегло и индивидуален размер (есетра), 
разрешените количества случаен улов, 
атмосферните условия, координатите 
на района и местата за риболов. В слу-
чай на прехвърляне на товари в откри-
то море капитаните на кораби трябва 
да докладват подробна информация за 
мястото, получаващия кораб и приста-
нището на доставка. 

Необходима е също и декларация за 
произход, съдържаща информация за 
мястото на риболова и количествата 
уловена риба по видове. Рибарите са 
задължени да попълват такива декла-
рации и документи за първа продажба. 
Първата продажба на рибата и други 
водни организми се извършва на рибни 
пазари, регистрирани по Закона за тър-
говските борси и пазарите за търговия 
на едро, или в центрове за изкупуване, 
отговарящи на изискванията на Вете-
ринарния закон. Обща квота се прила-
га за калкана и хамсията, и за износа 
на хайвер (от есетрови риби). Мерките 
за наблюдение, контрол и надзор се 
изпълняват от ИАРА. Контролът на би-
оразнообразието на водните ресурси е 
отговорност на МОСВ. 

Националната информационна ста-
тистическа система за рибарство и 
аквакултури (НИССРА) осигурява ин-
формация за кръстосани проверки на 
информацията за риболовните дейнос-
ти и за нарушенията на регулацията. 
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При първа продажба на уловена риба 
и вносни продукти продавачът трябва 
да представи декларация за произход 
и ветеринарен сертификат. 

Държавният ветеринарен контрол и На-
ционалната агенция по рибарство и ак-
вакултури са отговорни за прилагането 
на маркетингови стандарти за рибата 
и рибните продукти. ДВК контролира 
качеството, опаковането и етикети-
рането. Контролните дейности се из-
вършват от национални и регионални 
инспекторати и включват проверки на 
местата на продажба и съхранение и 
пазарни стандарти.

Б.2 Румъния

румъния прие цялото законодателство 
на ЕС в областта на рибарството без из-
ключения или преходни периоди. Ри-
боловните стопанства традиционно се 
управляват чрез преки ограничения, 
сред които сезонни и зонални забрани, 
минимален размер на мрежите и огра-
ничения на достъпа. Лицензите и ин-
дивидуалните квоти са въведени като 
контролни мерки, за да се балансира 
улова спрямо наличните ресурси. Ли-
цензите се отнасят до конкретни видо-
ве и риболовни такъми и обикновено 
очертават риболовната зона. 

Министерството на земеделието, гори-
те и селското развитие е отговорно за 
политиката по рибарство на Румъния 
чрез Дирекцията по рибарство. Упра-
влението на рибните ресурси се из-
вършва от няколко институции, коор-
динирани от министерството. 

• Националната компания за управле-
ние на рибните ресурси (NCFRM) е 
отговорна за устойчивото управле-
ние на ресурса посредством огра-
ничаване на риболова и зарибяване 
на водните басейни;

Работна среща по Пилотен проект „Мерки 
за подпопамагене на дребномащабния 
риболов“, финансиран от ЕС



22

• Националната администрация по 
горите е натоварена с контрола на 
риболова в планински води и фер-
мите за пъстърва;

• Администрацията на резервата за 
биосферата на Делтата на река Ду-
нав (Министерство на водите и за-
щитата на околната среда) осигуря-
ва консервацията и опазването на 
природното наследство и насърча-
ва екологично устойчива употреба 
на природните ресурси. 

Инспекторатът по рибарство има 10 
клона в цялата страна. Определянето 
на квотите става основно на базата на 
исторически данни за улова, но в рам-
ките на Общата квота, която пък е ос-
нована на проучвания. Риболовът по 
горното течение на Дунава става в ня-
колко риболовни зони, определени от 
Националната компания за управление 
на рибните ресурси (NCFRM), които се 
предоставят с публичен търг за юриди-
чески лица или асоциации на рибарите. 

Всички кораби за стопански риболов 
трябва да бъдат вписани в регистъра 
на риболовните кораби като условие за 
получаването на лиценз за риболов и 
на квоти. Ловът и защитата на есетрите 
се основава на рибарски квоти и общи 
квоти, одобрени от Румънската акаде-
мия като водеща научна институция и 
управлявана от Конвенцията за между-
народна търговия със застрашени ви-
дове (CITES).

Всяка отделна уловена есетрова риба 
трябва да бъде маркирана със специа-
лен етикет за лесна идентификация и 
проследимост, а всеки рибар трябва да 
попълни декларация с всички данни за 
улова: вида на всяка есетра, място и 
време на улова, биометрично измерва-
не (тегло, дължина). 

Морският риболов става с лицензи, из-
дадени от NCFRM на квалифицирани 
лица или юридически лица. В Черно 
море използването на рибните ресур-
си е временно безплатно с цел раз-
витие на морските риболовни стопан-
ства с данък от 1% от продажбите. За 
крайбрежните риболовни стопанства 
се прилага предохранителния принцип 
със забрана на риболова в областта на 
Института за биосферата на резервата 
на Делтата на река Дунав (DDBRA) и на 
по-малко от 20 метра дълбочина за ос-
таналото крайбрежие. 

Текущата система се основава предим-
но на риболовни дневници, декларации 
за произход и задължителни деклара-
ции за първа продажба и наказания за 
нарушения на правилата. Риболовните 
стопанства не получават преки субси-
дии, но имат известни изключения от 
ДДС и акцизите за гориво на корабите, 
ловуващи в Черно море. За в бъдеще 
основен доставчик на местна риба се 
очаква да бъдат рибните ферми по-
средством модернизация и диверси-
фикация на култивираните видове. За 
да се достигне нивото на консумация 
на ЕС, производството на риба трябва 
да се увеличи. 
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Развитието на сектор рибарство в Ру-
мъния цели гарантирането на баланс 
между размера на рибния ресурс и 
нивото на експлоатация, укрепване и 
развитие на конкурентоспособността 
на определени предприятия, стабили-
зиране на рибния пазар, подобряване 
на качеството на рибните продукти и 
подкрепа за икономическото развитие 
на районите, които зависят от риболо-
ва. 

Националният институт за морски из-
следвания и развитие „Григоре Анти-
па“ в Констанца изпълнява по-голямата 
част от изследванията в Черно море. В 
района на делтата на Дунав и по ре-
ката изследователската работа е дело 
на Националния институт за изследо-
вателска и развойна дейност в Тулча. 
Изследователската дейност е съсре-
доточена върху технологии за изкуст-
вено размножаване и отглеждане на 
различни рибни видове, отглеждане 
на есетри за производство на високо-
качествен хайвер и прясна риба, по-
добряване на съществуващите техно-
логии за изкуствено възпроизводство 
и отглеждане в сладководна среда с 
използване на екстензивни и интензив-
ни системи, въвеждане на веслоноси в 
румънските рибни ферми. 
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	 В.	 Управление	на	черноморските	риболовни	
стопанства

Основната задача на интегрираното 
управление на риболовните стопан-
ства е намаляване на риболовния на-
тиск до устойчиви нива, ограничава-
не използването на дънни траулери и 
възстановяването на хабитатите. Друга 
цел е постигане на устойчиво биораз-
нообразие със специален акцент върху 
опазването на чувствителни нецелеви 
видове и намаляване на изхвърлянето. 

Управлението на риболовните стопан-
ства трябва да се основава на правила 
и да ползва стандартизирани индика-
тори за смъртност на рибата, за по-
тенциала за размножаване на биома-
сата, набирането и продуктивността. 
Постигането на целта може да стане 
с дългосрочни управленски планове и 
възстановяване на рибните запаси до 
максималното им устойчиво ниво. 

Промените в издръжливостта и про-
дуктивността на рибните запаси може 
да повлияе на стойностите на тези па-
раметри. Тук ефектът от промените в 
климата, морското равнище или други 
антропогенни въздействия могат да 
послужат като база за избор на рефе-
рентни точки спрямо тези промени.

Устойчивостта се индексира, като се 
поддържа минимален размер на запа-
сите от възрастна риба, опазва се мла-
дата риба, ограничава се улова. Мак-
сималният устойчив улов показва дела 
от общата квота, който може да бъде 
изваден от популацията. Размерът на 
запасите, който осигурява максимално 
възможната продукция и най-големият 
улов, който може да бъде направен от 
даден запас при постоянни условия на 

околната среда без да се засяга произ-
водството на нови поколения, са пред-
мет на устойчивото използване на жи-
вите морски ресурси. 

За да бъдат постигнати индикаторите 
в съответствие с практиките на ЕС, за 
всеки индикатор трябва да бъде на-
правен исторически преглед и да бъде 
отчетено с взаимодействието му с дру-
гите индикатори. За правилното функ-
циониране на системата от индикатори 
е необходима международна база дан-
ни или информационна система. 

Принципно управлението на природ-
ните ресурси е система от правила на 
правителството, основана на определе-
ни цели. Необходими са редовни оцен-
ки, програми за мониторинг и контрол 
на тяхното изпълнение. Управлението 
трябва задължително да се основава 
на научно обосновани аргументи за за-
щита на биологичните ресурси и екс-
плоатирането им по устойчив начин. 
По-силни са онези политики за упра-
вление на ресурсите, които отчитат в 
по-пълна степен икономическата стой-
ност на стоките и услугите, генерирани 
от морските и бреговите екосистеми и 
така откриват конфликтите между чо-
вешкия интерес и благосъстоянието на 
природата и водят до недопускане на 
нетни загуби на природен и човешки 
капитал. 

Когато природните ресурси са ограни-
чени до географски обособени райо-
ни, но се разпростират върху различни 
политически територии, стратегиите 
за интегрирано и международно ко-
ординирано управление на ресурсите 
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стават определящи, за да се регулира 
експлоатацията на регионално ниво в 
полза на всички страни и да се гаран-
тира устойчиво експлоатиране на при-
родните ресурси. 

Морските природни ресурси на черно-
морския басейн са много добър пример 
за тази ситуация. Разпределени по рав-
но и правилно управлявани, морските 
ресурси могат да предложат устойчиви 
възможности за заетост на общности-
те, населяващи крайбрежието. 

За да се възстанови биоразнообразие-
то и продуктивността на Черно море и 
да се въведе режим на устойчиво упра-
вление за проучване и експлоатация на 
морските природни ресурси, трябва да 
бъде въведен подхода на екосистеми-
те от съответните институции и иконо-
мически агенти. Това обаче означава 
много по-фокусирано събиране, ана-
лизиране и разпространение на данни 
и действия, свързани с екологична ин-
формация, отколкото досегашните.

Консултации между български и румънски представители по Пилотен проект  
„Мерки за подпопамагене на дребномащабния риболов“, финансиран от ЕС
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3. УстойчиВо УПраВление на БиолоГични 
 ЗаПаси

	 А.	 Намаляване	на	рибните	запаси	и	вреди	
върху	морската	среда

Повече от половината от всички риб-
ни запаси са напълно експлоатирани и 
са в състояние на или близо до свои-
те максимални устойчиви лимити. От 
тях 19% са свръх-експлоатирани, 8% са 
изчерпани, 1% се възстановяват и да-
ват улов под потенциала си (FAO 2009, 
Garcia and Rosenberg 2010) и едва около 
20% са умерено или слабо експлоати-
рани. Процентът на свръх-експлоати-
рани, изчерпани и възстановяващи се 
рибни запаси се е утроил от 1900 годи-
на насам.

През последните 30 години се е фор-
мирал модел на серийно изчерпване 
на рибните запаси от флотилии, пре-
следващи нови видове, които не са 
били предлагани на пазара от рода на 
дълбоководните. Към момента те въз-
лизат на 4 милиона тона (Garcia and 
Rosenberg 2010). Като цяло потребите-
лите не са наясно с реалната ситуа-
ция, защото местният улов се заменя 
с внос на същите или подобни видове 
от по-далечни места. Във Великобри-
тания например треската от Северно 
море до голяма степен е изместена от 
треска от Исландия, Баренцово море и 
Тихия океан. 

Ситуацията на европейските риболов-
ни стопанства е илюстрация на това 
състояние: 88% от рибните запаси в ев-
ропейски води са свръх-експлоатира-
ни, европейският риболовен капацитет 

надхвърля многократно потенциала на 
рибните ресурси и търсенето на риба в 
Европа все повече се удовлетворява от 
внос – 60% от консумираната риба в ЕС 
е вносна. 

Освен изтощаването на рибните запа-
си, риболовът оказва въздействие и 
върху цялостните морски екосистеми. 
Нерядко риболовните лодки улавят 
повече риба, отколкото им позволява 
съответната квота, която се изхвърля, 
умира или се връща обратно във вода-
та. Риба, която е непродаваема или по-
ради вида си, или заради размера (на-
пример дребни рибки, които са твърде 
малки за продажба) или заради из-
искванията на пазара, или заради ре-
гулацията на риболова) също се хвър-
лят обратно. Обемът на изхвърлянето 
е изчислен от специалистите (Kelleher, 
2005) на 9,5 милиона тона, или 10% от 
улова, но тези изчисления не са точни, 
тъй като количествата не се записват.

Риболовът улавя и животински видове, 
които не са риба, като птици, морски 
бозайници, костенурки и оказва вли-
яние върху тяхната популация. Някои 
видове риболовно оборудване като 
траулерите и особено дънните трау-
лери нанасят вреди на животинските 
хабитати. Проблемът е особено серио-
зен там, където хабитатите са уязвими 
като в случая с коралите (в тропически 
и в студени води).
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Рибните пасажи могат да бъдат екс-
плоатирани устойчиво (в биологичен 
смисъл), но риболовните съдове, кои-
то използват ресурс, да не произвеж-
дат печалба и следователно да не са 
икономически устойчиви. Устойчивост-
та е въпрос от всички нива, от местно 

Положителният пример

Проблемът: устойчивите практики не 
се награждават

Съществуват множество стимули за 
свръх-експлоатация на рибните запа-
си, докато устойчивите практики не 
се награждават. Риболовните стопан-
ства, които са управлявани отговор-
но и устойчиво се нуждаят от някакъв 
начин, по който да съобщават това на 
потребителите, за да може пазарното 
търсене и изборът на потребителите 
да поощряват тези практики. Потреби-
телите, които желаят да вземат своите 
решения с помощта на фактори, свър-
зани с околната среда, трябва да имат 
тази възможност. Секторите на прера-
ботващата промишленост и търговия-
та също признават необходимостта от 
устойчиво предлагане на риба, за да се 
гарантира устойчивост на бизнеса им в 
бъдеще и да демонстрират ангажира-
ността си с проблема. 

иновацията: Еко-етикетите са награда 
за устойчивост за бизнеса

Еко-етикетите са видима подкрепа за 
устойчивостта на продукта и потреби-
телите могат да ги използват в своя 
потребителски избор. Етикетите за 
органични селскостопански продукти 
имат дълга история. За риболовните 
стопанства едни от първите еко-етике-
ти са тези за безопасност на делгините 
(при улов на риба тон за консервира-
не). Съветът за морско стопанисване 
(MSC) предоставя схема за сертифика-
ти и еко-етикети за риболовните сто-
панства, която гарантира на потреби-
телите, че рибата е уловена по начин, 
отговорен към околната среда от ефек-
тивно управлявани рибни запаси. Тър-
сенето на такава риба расте с бързи 
темпове. 

до международно. Много от пробле-
мите трябва да се решават в глобален 
мащаб и през последните няколко де-
сетилетия бяха разработени поредица 
от международни рамки за управление 
на риболовните стопанства.
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MSC е въвел стандарт за оценка на ри-
боловните стопанства от орган, кой-
то извършва независима проверка на 
техните практики, въздействието им 
върху околната среда и системата им 
за управление. Риболовни стопанства, 
които отговарят на критериите, могат 
да използват съответния етикет върху 
продуктите си. За стандарта могат да 
кандидатстват  големи и малки рибо-
ловни стопанства. 

Примери за риболовци, придобили 
право на ползване на етикета, са юж-
ноафрикански ловци на кех, корнуел-
ски ловци на скумрия във Великобри-
тания, ловци на миди във Виетнам. 

Цена и полза: екологични подобрения 
и пазарен достъп

Сертификацията на риболовните сто-
панства насърчава ползите за околната 
среда, тъй като за да получат сертифи-
кат, те трябва да отговарят на критерии 
за устойчивост и природосъобразност 
и да разполагат със съответната сис-
тема за управление. Критериите об-
хвата и намаляване на нежелания улов 
и въздействието върху хабитатите. В 
случая с южноафриканските ловци на 
кех резултатът от сертификатът е за-
почналият процес на въстановяване на 
рибните запаси, значително намалява-
не на случайния улов на птици и нама-
ляване до минимум на въздействието 
върху дълбоководните хабитати. За ло-
вците на миди във Виетнам издаване-
то на сертификата е под условието на 
управлението на капацитета. 

Рибата със сертификат се търси все 
повече от търговците, особено в раз-
витите държави. Благодарение на MSC 
сертификата си виетнамските рибари 
започват да изнасят продукция за ЕС, 
Япония, Китай, Тайван и САЩ. Добивът 
им става все по-стабилен и печалбата 
на кооперативите се увеличава устой-
чиво. Увеличава се и цената на мидите. 

Предизвикателства: риболовните сто-
панства са засегнати от външни факто-
ри

Корнуелските ловци на скумрия с MSC 
сертификат функционират в рамките 
на Общата политика за рибарство на 
ЕС и уловът им е съобразен с квотата, 
разпределена на Великобритания. Към 
момента на сертифицирането е напра-
вена преценка, че скумрията се лови 
устойчиво – броят на уловените риби 
и общата биомаса на рибните запаси и 
рибите, достигнали зрялост, са в раз-
умни граници. Промени в географско-
то разпределение на запасите от ску-
мрия доведоха до претенции от страна 
на Исландия и Фарьорските острови за 
по-големи дялове от общия разрешен 
улов и те едностранно увеличиха кво-
тите си. Примерът показва, че макар 
отделни риболовни стопанства да са от-
говорни и добре управлявани, те могат 
да попаднат под влиянието на външни 
фактори извън техния контрол, които 
имат отношение към устойчивостта на 
запасите.



29

Рибарството е най-засегнатият сектор 
от промените в екосистемата на Чер-
но море. В същото време самите рибо-
ловни дейности допринасят за влоша-
ването на екологичната ситуация и за 
изчерпването на рибните запаси. Про-
мените в състава на ихтио-фауната са 
основно в посока изменения в броя на 
конкретни популации. При много от ви-
довете рибната популация е намаляла 
толкова рязко, че е загубила значение-
то си за стопанския риболов и е оста-
нала само като зоологически предста-
вител на вида. 

Промените в екосистемата на Черно 
море произтичат от няколко основ-
ни фактора: притокът на вещества от 
външни източници, миграцията на чуж-
ди животински и растителни видове, 
бактериално замърсяване.

Анализът на водния баланс на Черно 
море (приход спрямо разход) показ-
ва, че приходът на пресни води над-
вишава разхода на солени води с око-
ло 1.5 кубически километър годишно. 
Този факт определя почти два пъти 
по-ниската соленост на Черно море 
спрямо Средиземно море и Световния 
океан (17 ‰ соленост в Черно море при 
37 ‰ в Средиземно море и 35 ‰  в оке-
аните). Това е един от факторите, които 
възпрепятстват проникването и адап-
тацията на средиземноморските риби 
и растения в Черно море. Например от 
579 вида риби в Средиземно море, в 
Черно море се срещат само 144 вида. 
Същото се отнася и за другите видове 
морски организми като мекотели, иг-
локожи и други.

Реките, които се вливат в Черно море 
и които са около 300 на брой, доставят 
завишени количества биогенни веще-
ства. Като резултат се увеличава числе-
ността и биомасата на фитопланктона. 

Увеличените количества фитопланктон 
водят до засенчване на светлината и до 
снижение на нейната прозрачност. Това 
е причината за загиването на дънните 
водорасли, живеещи на дълбочина по-
вече от 5-10 м. Заради разлагащата се 
органична материя и свързаните с нея 
бактерии, кислородът в дънната зона е 
намалял рязко. 

В началото на 90-те години на 20 век 
е констатирано  намаление на „цъф-
тежа“ на фитопланктона и съответно 
намаляване на участъците с хипоксия. 
Подобрението се дължи на намаленото 
изхвърляне на биогенни отпадъци в го-
рното течение на река Дунав, както и 
на икономическия спад в страните по 
долното течение на реката. 

Последната направена регионална 
инвентаризация на чуждите видове 
в Черно море изброява над 200 чуж-
ди вида, навлезли от всички региони 
на Световния океан, като само малка 
част от тях са действително инвазив-
ни видове. Под инвазивни видове се 
разбират такива видове, които оказ-
ват  вредно въздействие на местната 
флора и фауна и едновременно с това 
повлияват по неблагоприятен начин на 
човешката дейност. В началото на 80-
те години в Черно море е установено 
присъствието на инвазивен вид мне-
миопсис лейди (Mnemiopsis leidyi) - вид 
гребенообразна медуза. Този на пръв 
поглед красив екзотичен  представи-
тел на морската флора, идващ от ат-
лантическото крайбрежие  на Северна 
Америка, е всъщност най-опасният и 
вреден нашественик, пристигал някога 
във водите на Черно море. Този пред-
ставител на  ктенофорите  или гребе-
нестите  не среща никакви естествени 
врагове, поради което неговата  попу-
лация нараства неимоверно и достига  
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в даден момент 800 милиона тона за 
целия регион на Черно море. Медузата 
буквално е прояла своя път през храни-
телната верига. Към средата на девет-
десетте години се е считало, че Черно 
море съдържа над един милиард тона 
американска медуза, което е повече 
от теглото на улова на целия световен 
търговски риболов. Днес се признава, 
че масовото разпространение на гре-
беновидната медуза е допринесло за 
рязкото намаляване на не по-малко от 
26 черноморски вида риба с търгов-
ско значение, в това число хамсията 
и атлантическо-средиземноморската 
скумрия. Пострадали са също местни-
те ферми за стриди, местните медузи 
и дори ендемичните делфини. Въз-
действието е било особено опустоши-
телно, тъй като Черно море е било вече 
под натиска на прекомерния риболов и 
намаляването на хранителните и мине-
рални елементи във водата. Загубите 
от срива на рибарството и туризма по 
Черно море се оценяват на 500 мили-
она долара годишно.

Миграцията на видовете се осъщест-
вява основно по два начина – чрез ба-
ластните води на корабите или чрез 
прикрепване към техните корпуси. 
Корабите, които пътуват без товар, 
напълват резервоарите си с баласт-
ни води за по-голяма устойчивост. Но 
заедно с водата в нея попадат и раз-
лични морски организми и утайки. Ако 
температурата, химическият състав и 
продължителността на плаването съ-
ответстват на жизнените условия на 
организмите, някои от тях могат да 
преживеят пътуването и да стигнат до 
крайната точка на плавателния съд. 
Там след изпомпването и отделянето 
на отпадните и баластни води някои от 
организмите попадат в ново и непозна-

то море. Ако условията позволяват, те 
могат да оцелеят  и да се размножат в 
новия си дом.

Другия вариант по който мигрират чуж-
ди и непознати животински и растител-
ни видове, е чрез корабните корпуси, 
към които се прикрепват различни во-
дорасли, миди, ракообразни  или тех-
ните спори, яйца или личинки.  Така 
нежеланите пътешественици попадат 
на нови територии, където някои могат 
да се размножат и развият успешно.

Динамиката на улова в Черно море от-
разява точно несъответствията между 
риболовните дейности и производстве-
ния капацитет на експлоатираните за-
паси.  Тези ефекти върху дадена по-
пулация са отразени в някои промени, 
сред които:

• намаляване на дела на годната по-
пулация от общата биомаса;

• количеството стара риба намалява 
бързо в годната биомаса и в улова;

• намаляване на смъртността поради 
възраст;

• промяна в средния растеж по отно-
шение на неговото увеличение;

• промяна в смъртността в резултат 
на хищничество и канибализъм.

През последните две десетилетия уло-
вът в румънската морска зона устойчи-
во намалява, но след 2010 г. тенденция-
та се обръща благодарение на улова на 
рапани, който е придобил важен дял. 
На регионално ниво уловът и риболов-
ните дейности надхвърлят естестве-
ния капацитет за възстановяване въ-
преки видимото намаляване, особено 
за застрашените видове като есетрата, 
калкана, черноморска акула и бонито. 
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Румънският улов е почти пренебрежим 
в регионален мащаб и приносът му за 
изчерпването на рибните запаси е мно-
го малък. 

Положителният пример

Проблемът: намаляващата популация 
на треска

Треската в Баренцово море (Северо-
източна арктическа треска) се лови от 
норвежки и руски риболовни кораби и 
често се случва нежелан улов на мла-
ди екземпляри и на други видове. При 
норвежката система на управление 
собствениците на риболовен кораб ня-
мат право да продават видове, ако ня-
мат лиценз за тях и достатъчна квота. 
Резултатът е изхвърляне на значителни 
количества риба, които попадат извън 
квотата. След въвеждането на минима-
лен размер през 1970 г. изваждането на 
млади екзепляри треска на брега става 
незаконно и те трябва да бъдат изхвър-
ляни. 

Уловът на млади екземпляри има реди-
ца последствия: уловът на риби, кои-
то не са достигнали зрялост, нарушава 
устойчивостта на запасите; освен това 
треската с такива размери не е толко-
ва ценна, колкото по-големите екзем-
пляри, тоест в икономически план е 
по-ефикасно те да бъдат оставени да 
пораснат преди да бъдат уловени. А ве-
роятно най-вредният ефект е загубата 
на достоверна информация за размера 
и състава на улова, която силно затруд-
нява оценката и управлението му.

Промяната в Баренцово море е резул-
тат от няколко фактора: индустрията, 
медиите и Министерството на рибар-
ството и крайбрежните въпроси. Тъй 
като част от изхвърлянето се дължи на 
управленски изисквания, индустрията 
твърди, че това е прахосване предвид 
разходите за улова на рибата и очак-
ваната цена за нея на пазара. Норвеж-
ките медии също се включват в деба-
та и посредством разнообрази канали 
насочват вниманието на публиката към 
последствията от изхвърлянето. Ми-
нистърът проявява силна политическа 
воля и въпреки критиките отстоява 
необходимостта от мярката, въведена 
през 1986 г.

иновацията: забранителен режим на 
изхвърлянето

Норвежката забрана за изхвърляне е 
част от управленския режим, който се 
стреми да отклони риболовните сто-
панства от необходимостта от забрана 
на изхвърлянето към ситуация, в която 
случайният улов и съответно изхвър-
лянето са цялостно намалени. Отнася 
се за всички норвежки риболовци, а 
не само за ловците на треска. Целият 
пакет се състои от забрана на изхвър-
лянето, затваряне на риболовни зони 
(подобно на Шотландия) и ограничения 

Няма регионално съгласувана система 
за адаптиране на улова към състояние-
то на запасите. Регулаторните рамки 
на държавите не са хармонизирани на 
регионално ниво (забранени периоди, 
минимално допустима дължина на ри-
бата и т.н.).
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за риболовните принадлежности като 
например задължителната сортировъч-
на решетка. Забраната за изхвърляне 
е първоначално въведена за два вида 
треска и впоследствие е модифицира-
на поетапно така, че да включи всички 
рибни видове с търговска стойност. 

Като стимул за рибарите да задържат 
целия улов когато влязат в пристани-
щето, за да продават рибата, те полу-
чават компенсации за улова, който не 
отговаря на управленската регулация 
(като дребните екземпляри и рибата 
извън квотата). Без тази компенсация 
те не биха имали сериозни причини да 
го задържат на борда си, а по-скоро 
биха прибегнали до незаконно изхвър-
ляне. Компенсацията обаче покрива 
само цената на улавянето, тоест те не 
биха могли да получат печалба от него. 

Продажбата на риба се наблюдава и 
провежда от норвежката търговска 
асоциация, която е неправителствена 
организация. Уловът в морето пък се 
наблюдава от правителствени брегови 

инспектори. Ако те установят, че твър-
де голям процент от улова не отговаря 
на регулацията, могат да затворят ра-
йона, в който е уловена рибата, докато 
не бъде доказано, че е годен за рибо-
лов.

Цена и полза от забраната на изхвър-
лянето

Наблюдението на бреговите инспек-
тори, което е ключовият елемент на 
режима, е изключително интензивно с 
приблизително 2 200 инспекции годиш-
но. Цената за норвежкото правителство 
е около 98,5 милиона евро. Но съчета-
нието от мерки ограничава ефектив-
но случайния улов и едновременно с 
това насърчава неговото задържане и 
изкарване на сушата. Това позволява 
задълбочена оценка на рибните запа-
си. Забраната на изхвърлянето в ком-
бинация с други инициативи от рода на 
премахване на големи количества не-
регистриран улов са довели до много 
значимо увеличение на запасите (884% 
в периода от 1967 до 2010 г.).
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	 Б.	 Биологичните	запаси	в	Черно	море

Черно море е голям воден басейн, поч-
ти напълно изолиран от Световния оке-
ан. То е причислено към категорията 
на т. нар. полузатворени морета, чи-
ито правен режим е уреден с Конвен-
цията на ООН по Морско Право (1982 
г.). Конвенцията определя “затворено 
или полузатворено море” като залив, 
басейн или море, заобиколени от две 
или повече държави и свързани с дру-
го море или океан с тесен проток, или 
състоящи се изцяло или предимно от 
териториални морета и изключителни 
икономически зони на две или повече 
крайбрежни държави. В Черно море 
постъпват води и отпадъци от терито-
рията на 17 държави, от Германия до 
Грузия, а площта на водосборния му 
басейн е около 2 млн. кв. км. В морето 
се вливат втората, третата и четвърта-
та по големина европейски реки – Ду-
нав, Днепър и Дон. 

Първият сигнал за значително влоша-
ване на състоянието на екосистемата 
е рязката промяна в състава на про-
мишлените видове риба, уловени през 
70-те и 80-те години на 20 век. От тога-
ва се наблюдава усилен “цъфтеж” на 
планктона, намалена прозрачност на 
водите, замърсяване на дънните се-
дименти и масово измиране на малки-
те животински видове, обитаващи тези 
седименти.

Приблизително по същото време ико-
номическият спад в шестте крайбреж-
ни държави на Черно море, съчетан 
с политическите промени и прехода 
към пазарно стопанство, доведоха до 
сътресения и недостиг на средства за 
поддържането на пречиствателните 

съоръжения за битови и промишлени 
отпадни води. Поради драматичното 
влошаване на екологичното здраве на 
Черно море шестте крайбрежни държа-
ви подписаха през април 1992 г. в Буку-
рещ, Румъния Конвенцията за опазване 
на Черно море от замърсяване (Буку-
рещка конвенция), която представлява 
правна и дипломатическа платформа 
за съвместни действия. През април 
1993 г. в Одеса, Украйна съвместната 
Одеска декларация набеляза общата 
политика на страните по Букурещката 
конвенция. 

Тази декларация постави основите, 
върху които шестте крайбрежни дър-
жави, заедно с международните доно-
ри, извършват задълбочена оценка на 
състоянието на черноморската среда. 
Този процес доведе до разработването 
на Стратегически план за действие за 
Черно море, подписан през октомври 
1996 г. Планът съдържа 59 конкретни 
задължения, свързани с мерки за нама-
ляване на замърсяването, подобряване  
на управлението на живите ресурси, 
насърчаване на човешкото развитие по 
начин, който не компрометира околна-
та среда и предприемане на стъпки за 
финансиране на екологични проекти.

През последните десетилетия рибните 
запаси са се влошили драстично. Раз-
нообразието от търговски рибни ви-
дове е намаляло от около 26 на 6. Ко-
личеството уловена риба всъщност се 
увеличава, предимно заради улова на 
аншоа от Турция. Водещите фактори за 
намаляването на рибата са промените 
в екосистемата, навлизането на чуж-
ди видове и свръх-улова. Незаконният 
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улов засяга морското биоразнообразие 
и икономическата дейност в региона и 
в частност риболовната индустрия.

Една от причините за влошаването на 
запасите е проблемът с рапаните. Мор-
ският охлюв рапана томазиана (Rapana 
thomasiana) e класически пример за 
инвазивен вид, внесен от Далечния 
изток и по-точно от Японско море. По-
ради липсата на естествени врагове, 
например на морската звезда, попу-
лацията от рапана се увеличи неимо-
верно и нанася голяма вреда на фауна-
та на Черно море. Този хищен охлюв, 
които  се храни със стриди, миди и 
други двучерупчести мекотели и сил-
но намалява популациите на черната 
мида. Огромната популация на рапани 
в Черно море заплашва без друго крех-
кото екологично равновесие. Рапанът е 
хищен, размножава се много бързо и 
застрашава морската фауна. Най-раз-
рушителен е за черната мида, с която 
се храни, но при липсата й унищожа-
ва много други организми. На редица 
места черната мида е унищожена до 
30 метра дълбочина. Изземването му с 
външна намеса обаче може да предиз-
вика щети по морското дъно.  

Рапанът е доходен ресурс, от който мо-
гат да бъдат добити значителни коли-
чества месо и се използва за износ за 
Япония. Сред живите морски ресурси 
в Черно море той се нарежда на второ 
място след трицоната. До 2012 г. ловът 
на рапана беше разрешен само с леко-
водолазно оборудване. Статистиката на 
годишните добиви обаче ясно показва, 
че е невъзможно те да са реализирани 
само от водолази.

Година количество (т.)

2006 2773

2007 4310

2008 2872

2009 2214

2010 4831

2011 3119

По данни от информационно-статисти-
ческата система на ИАРА на база износни 
количества

Използването на драгиращи средства е 
очевидно, с което се нарушава забра-
ната, регулацията на трални действия 
в 1 и 3-милната зона от брега и забра-
нителните периоди за улов. 

Стопанският улов на рапана има и со-
циален аспект за България. Обработ-
ващи цехове функционират в Балчик, 
Варна, Поморие, Бургас, Созопол. До-
бивът, обработката, транспортът и 
маркетингът наемат между 2500 и 3000 
души, които по преценка на специали-
стите нямат работна алтернатива. Бро-
ят на хората за добив на суровина се 
увеличава рязко през летните месеци. 
Консумацията на продукта в страната е 
пренебрежимо малка и той се произ-
вежда предимно за износ. 

Със Закона за рибарството и аквакул-
турата България въведе световната 
практика за улов на живи морски ре-
сурси чрез дънни тралиращи средства. 
Професионалните риболовци трябва 
да извършват отговорен риболов при 
спазване на въведените правила, за да 
се гарантира устойчиво състояние на 
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ресурса и да се опази морската еко-
система. За намиране на равновесния 
момент между интересите на риболо-
вците и екологичните изисквания, за-
конодателят дава право на министъра 
на земеделието да регулира улова на 
рапани, като въведе зони (прозорци) за 
улов. В тях е забранено използването 
на бийм-трал, а също и от риболовни 
кораби без функциониращо бордово 
оборудване за сателитно проследява-
не. 

В екологично отношение свръх-раз-
пространението на рапана е най-па-
губно заради въздействието си върху 
популацията на черната мида. Както 
е  известно, черните миди са естест-
веният биофилтър на морето и играят 
важна роля в пречистването и филтра-
цията на водите, а оттам и в сформи-
рането на първичната продукция, т.е  
на фитопланктона, който пък служи 
за сформиране  на зоопланктона, т.е. 
на вторичната продукция, която  пък е 
хранителната основа на рибите. Освен 
това те акумулират метали и други хи-
мични субстанции, които се извеждат 
от кръговрата на веществата. Благода-
рение на черната мида се създава спе-
цифичен биотоп, обитаван от различни 
хидробионти (морски гъби, дребни ох-
люви, ракообразни), които поддържат 
разнообразието в морето и влизат в 
естествената хранителна база на дън-
ни и пелагични риби. Унищожавайки 
я, увеличената популация на рапаната 
неминуемо води до значими  промени 
в екосистемата на Черно море.

Влизането на чужди видове, например 
от рода на гребенестите (Mnemiopsis 
leidyi), също засегна рязко морско-
то биоразнообразие. Мнозинството от 
тези чужди видове достигат до Черно 
море чрез корабоплаването (баласт-

на вода) или миграция от Средиземно 
море, много вероятно в резултат на 
климатичните промени. Някои дори са 
резултат на дейностите, свързани с ак-
вакултурата. Въпреки съществуващата 
национална регулация, изливането на 
баластна вода в морето продължава. 
Русия се присъедини към конвенцията 
за управление на баластната вода през 
2012 г, а Турция е в последната фаза на 
ратификация. Тази световна конвенция 
все още не е влязла в сила.

Черноморската конвенция урежда из-
граждането на система от институции, 
общ регионален междуправителствен 
орган и Комисия за опазване на Чер-
но море от замърсяване, която включ-
ва висши служители от агенциите за 
околна среда от шестте подписали я 
държави. Ежедневната координация на 
дейностите, свързани с прилагането на 
конвенцията и Стратегическия план за 
действие се извършва от Постоянния 
секретариат на комисията в Истанб-
ул. Изградена е система от консулта-
тивни групи и регионални центрове за 
действие, които предоставят консулта-
ции и изпълняват практически техни-
чески задачи.

За по-тясно сътрудничество с органите 
за управление на речните басейни е 
подписан меморандум за разбирател-
ство между Истанбулската комисия и 
Международната комисия за опазване 
на река Дунав. Под егидата на Евро-
пейската комисия е формирана група 
за действие със задачата да подготви 
и приложи инвестиционна стратегия за 
проекти, насочени към намаляване на 
замърсяването на река Дунав, което в 
крайна сметка ще се отрази и на Черно 
море.
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Река Дунав може да оказва съществе-
но влияние, главно в района на шел-
фа и при заливане на обработваеми 
площи при наводнения. Чрез Дунав се 
внасят биоелементите фосфор и азот, 
които водят до еутрофикация – един 
от най-сериозните проблеми на Черно 
Море, който се дължи на прекомерно-
то вливане на нутриенти през реките и 
непосредствено от крайбрежните дър-
жави. Този факт доведе до радикал-
ни промени в екосистемата му от 60-
те години на миналия век насам. Това 
причини голям трансграничен удар по 
биологичното разнообразие и човеш-
кото ползване на морето, включител-
но риболова и възпроизводството на 
видовете, обитаващи акваторията му. 
Еутрофикацията представлява прена-
сищане на водите с органична материя 
и по-специално с фитопланктон. План-
ктонът расте във всички водни среди, 
където има достатъчно светлина и ос-
новни хранителни вещества (нутриен-
ти), и по-специално азот и фосфор.

Когато нивото на нутриентите е пре-
калено високо, се получава изобилно 
производство на планктон, а когато 
планктонът започне да се разлага, кон-
сумацията на кислород се увеличава до 
неблагоприятни нива. Последващите 
нежелани промени в качеството на во-
дата могат да допринесат за измиране 
на биологичните видове. В Черно море 
това вече се е случвало и хранителни-
те вериги бяха сериозно увредени.

Едно от действията за разрешаване на 
проблемите е подготвяното мащабно 
изследване на рибните ресурси в Чер-
но море. Идеята е то да обхване цялата 

му акватория - нещо, което не е праве-
но до момента. Решението е взето в ЕС 
и е осигурено финансиране.  Ще бъдат 
изследвани всички видове риба, като 
се започне с дънните и се продължи 
с пелагични изследвания. Стойността 
на планираното изследване е неговата 
комплексност: до момента всяка дър-
жава (Румъния, България, Турция) е ра-
ботела в собствените си води. А за да 
се установи състоянието и развитието 
на мигриращите видове в Черно море 
е нужно покриване на цялата му тери-
тория. 

Един от проблемите пред подобни ини-
циативи е факта, че в Европейската 
общност членуват само България и Ру-
мъния, на които се пада малък процент 
от риболова. Какъв е делът на Русия 
е трудно да се каже заради информа-
ционното затъмнение, но е всеизвест-
но, че на Турция се падат над 80 % от 
улова. Нейният черноморски  бряг е 
най-дълъг и се простира на 1200 км, а 
риболовният й флот е много по-голям 
от този на България, Румъния, Украйна 
и Русия взети заедно. Допреди няколко 
години той надхвърляше 5 - 6 хиляди 
риболовни съда. По официални данни 
напоследък са предприети действия за 
съкращаване, но темповете не са дос-
татъчни. 

Средства за предвиденото мащабно 
изследване осигурява не само Евро-
пейският съюз, а и FAO (Организация-
та по прехрана и земеделие към ООН). 
Но те не са единственото затруднение. 
До този момент изследванията се из-
вършваха не само поотделно от държа-
вите, но и по различни методи - тоест 
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по различно време и с различни уреди 
и средства. Това пречеше на сравне-
нието на резултатите. Предстоящото 
изследване предвижда обща методи-
ка, която да доведе до ефективно ра-
ботеща организация за управление на 
рибните ресурси в Черно море. 

Паралелно с това ще се събират дан-
ни от морската среда, което ще поз-
воли съставянето на пълна екологич-
на картина. Програмата за мащабното 
изследване на рибата в Черно море е 
конструирана по модела на вече съ-
ществуващата за Средиземно море. Тя 
ще започне с осигурения ресурс от ЕК 
и ФАО. Практиката от модела за Сре-
диземно море показва, че за да стане 
дълготрайна програмата, трябва да бъ-
дат ангажирани и самите държави. 

Наред със сериите изследователски 
експедиции са планирани и обучител-
ни курсове за рибарите, а също и та-
кива, насочени към учените. Така ще 
се осигури надграждане на капаците-
та, защото идеята е да бъдат включе-
ни и контролът на риболова, воденето 
на статистиката и всичко останало, от 
което има нужда.

Черноморският регион се превръща в 
район от специален интерес за Евро-
пейския съюз (ЕС)  не само поради при-
съединяването на България и Румъния, 
но и защото е транзитна зона за пре-
нос на нефт и газ от Русия и Каспийско 
море. Отчасти поради стратегическото 
си значение регионът е място и на по-
литически конфликти и напрежения, 
каквито наблюдаваме например в Ук-
райна. Той обхваща още и Турция, Ру-
ската федерация, Грузия, Молдова, Ар-
мения и Азърбайджан. 

Черно море има отличителни природ-
ни условия със своите над 90% обем 
от вода с много ниско съдържание на 
кислород. Взаимодействието между 
повърхностните богати на кислород 
води и дълбинните пластове е силно 
ограничено. В резултат се създава пла-
стова структура, която влияе на разно-
образието от организми в Черно море.

Заседание на Консултативния съвет 
за Черно море
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Положителният пример

Морското пространствено планиране е инициатива, която те-
първа ще бъде включена в политиката за черноморския реги-
он. През 2012 г. сътрудничеството за морско пространствено 
планиране за Черно море започна с обсъждането на следните 
цели:

• Общи минимални изисквания за морските пространствени 
планове и интегрираните стратегии за брегово управление;

• Конкретни минимални изисквания за морските простран-
ствени планове;

• Конкретни минимални изисквания за интегрираните стра-
тегии за брегово управление;

• Междусекторна политика.

Проектът MARSPLAN е важен в това отношение, защото включва 
разработване на цялостен официален морски пространствен 
план за трансграничната зона Мангалия – Шабла (Румъния и 
България). Това е пилотен проект, който дава тласък на сътруд-
ничеството за Черно море на това поле. Той включва за пръв 
път разработването на методология за морско пространствено 
планиране, законодателство, правила, индикатори, стратегия, 
интегрирано картографиране и Национални планове за Бълга-
рия и румъния като държави членки. Този опит може да бъде 
разширен за цялото Черноморие и съседните държави.
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4. ПроБлеМът със ЗаМърсяВането 
 на черно Море

По силата на Рамковата директива за водите и Рамковата директива за морската 
стратегия през последните години са засилени мерките за наблюдение и контрол 
на морските води. Всяка година се прави екологичен мониторинг на крайбрежните 
води по определени показатели – химични и биологични – и екологичното състоя-
ние от се оценява басейновите дирекции и институтите на БАН.

Настоящото състояние на замърсяването  
на Черно море е резултат от следните фактори:

разтваряния;

нефтени замърсявания;

отпадни води;

пестициди и полихлоридни вещества (PCB);

тежки метали;

радиация;

отпадъци.
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Това несъмнено е главният виновник 
за екологичния срив на черноморска-
та среда. Настоящите проучвания раз-
криват, че 58% от общия азот и 66% от 
всичкия фосфор произтичат от раз-
тварянията, формирани в Черно море 
от водите на дунавския басейн. Това 
определя огромното значение на уси-
лията на участниците от дунавските 
страни за почистването му. Изтъква се 
нуждата от дългосрочни проучвания 
чрез програми, проектирани да разви-
ят научно-базирани стратегии за смек-
чаване.

	 А.	 Разтваряния

	 Б.	 Нефтени	 
замърсявания

Река Дунав допринася 48% от 111 103-те 
тона петрол, вливащи се в Черно море. 
Повечето от остатъка е следствие от 
надземни източници чрез недостатъч-
ното преработване на отпадъците и 
слаб контрол върху петрола и петрол-
ните продукти. Количеството петрол, 
достигащо Черно море чрез отпадни 
води, изхвърлени от корабите е неиз-
вестно, но се приема за значително. 
Концентрацията на петрол е измере-
на в утайката и морската вода. Нива-
та, които са намерени близо до мор-
ските пристанища, са тревожни, но в 
открито море и босфорската отточна 
област са относително ниски. Нивата 
на петрол и нефтен въглеводород в 
утайката са приблизително сравними 
с тези в Средиземно море. Измерва-
нията EROS (Европейски морски и реч-
ни системи) на разтворения петрол са 
отчели относително високи стойности 
на пресен петрол, особено близо до 

река Дунав. Концентрациите в повърх-
ностните води от западно Черно море 
са едно ниво по-високи от тези в за-
падно Средиземно море. Концентра-
циите на полиароматни въглеводоро-
ди (РАН), група от особено токсични 
петролни въглеводородни съставки,  
са сравнително ниски.
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	 В.	 Отпадни	води

	 Г.	 Пестициди	и	 
полихлоридни	
вещества	(PCB)

Проучването на микробиологичното 
замърсяване от отпадни води е не-
достатъчно поради несъгласието на 
определени власти да използват стан-
дартните методи и да обменят данни. 
Наличните данни показват, че 5 и 44% 
от примерите не покриват санитарни-
те изисквания, установени в страната. 
Разбира се, не всички черноморски от-
падни води са под стандарта, но няма 
възприет критерий за информиране 
на хората за евентуалните здравни 
рискове. В черноморския крайбрежен 
район приблизително 10 385 000 души 
изхвърлят около 571 175 000 куб. м. ка-
нални отпадъци годишно в Черно море 
или по теченията на реките, които се 
вливат в морето. Замърсената морска 
вода може да причини редица забо-
лявания като холера и хепатит А. Има 
и очевидна нужда от по-добро прера-
ботване на отпадъчните води и по-го-
ляма прозрачност в разпространението 
на информация по тази тема.

В повечето случаи концентрациите на 
пестициди и полихлоридните бифено-
ли (PCB) при измерванията са били от-
носително ниски. Някои по-високи кон-
центрации от тях са открити в близост 
до дунавския отток, но преобладаващо 
примерите са със стойности, сравними 
с тези от Средиземно море.
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	 Е.	 Радиация

Измерванията показват, че концентра-
циите на някои радиоактивни вещества 
в Черно море са едно ниво по-високи 
от тези в близкото Средиземно море. 
Благодарение на спонсорството и на-
соките на Международната Агенция 
за Атомна Енергия (IAEA) се полагат 
усилия за понижаване на радиацията 
в региона. Последните проучвания по-
казват, че дозите са в рамките на стой-
ности, които не представляват опас-
ност за хората.

	 Д.	 Тежки	метали

За концентрацията на тежки метали в 
Черно море има значително количество 
информация. Анализите на информа-
цията, които разграничават замърсява-
не с метали от природни и човешки из-
точници ясно показват, че Черно море 
не е замърсено с тежки метали. Има и 
зони с повишени концентрации (близо 
до индустриални райони), но като цяло 
концентрациите на тежки метали в 
Черно море е неразличима от природ-
ните нива.
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	 Ж.	Отпадъци

Проблемът с морските отпадъци е ог-
ромен. Не на последно място поради 
това, че за разлика от тези на сушата, 
тях никой няма ангажимент да ги чис-
ти. Няма орган, който да санкционира 
недобросъвестните замърсители. През 
лятото на 2016 г. доброволци водолази 
от клуб „Приятели на морето“ в Бургас 
извадиха близо тон отпадъци от дъното 
около остров Света Анастасия за един 
ден. 

Информацията по проблема с отпадъ-
ците в Черно море е оскъдна. Знае се, 
че някои общини в южната и югоизточ-
ната част от крайбрежието изхвърлят 
общински отпадъци по плажовете, в 
морето или по речните брегове. Като 
резултат състоянието на някои плажо-
ве е силно влошено. Като най-замър-
сени по крайбрежието се определят 
Варненския и Бургаския залив. Бак-
териално замърсяване е многократно 
регистрирано през летните месеци на 
местата без пречиствателни станции, а 
също и от нерегламентирани зауства-
ния в речни корита и дерета, които при 
интензивни валежи преливат.

Постоянното и продължително за-
мърсяване променя изцяло състава и 
структурата на морските води. Там, 
където е имало силно замърсяване, 
екосистемата не е успяла да се възста-
нови, на други места преминава към 
ново, различно стабилно състояние.
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5. Защитени Зони В района на черно Море

Една от възможностите за съхранява-
не и опазване на биоразнообразието 
в Черно море е чрез защитените тери-
тории по Натура 2000. НАТУРА 2000 е 
Европейската екологична мрежа - об-
щоевропейска система от защитени 
зони и екологични коридори, опреде-
лени въз основа на научни критерии в 
изпълнение на директивите на Евро-
пейския съюз - 79/409 за опазване на 
дивите птици и 92/43 за опазване на 
природните местообитания и на место-
обитанията на дивата флора и фауна. 
Мерките за опазване, посочени в тези 
директиви, определят изграждане-
то на функционално единна мрежа от 
ключови територии - специални защи-
тени зони и зони под специална защи-
та, свързани с екологични коридори, 
която да гарантира поддържането и 
възстановяването на благоприятното 
природозащитно състояние на природ-
ните местообитания и местообитания-
та на съответните видове в естестве-
ните им области на разпространение. 
Директива 92/43 определя правилата, 
по които се изгражда и функционира 
екологичната мрежа.

Целта на тази мрежа е да гарантира за-
пазването на най-ценните и заплашени 
от изчезване природни видове и техни-
те местообитания.  В българската ак-
ватория на Черно море съществуват 6 
такива защитени  зони с дълбочина 20 
м. Предвидено е те бъдат разширени 
до  75 м дълбочина за по-пълно обхва-
щане на мидените банки като биоло-
гични рифове и за по-пълно обхващане 
на двата вида китоподобни, които са 
обект на защита - афалата и муткура. 

Множество защитени зони се намират 
по цялото протежение на черноморско-
то крайбрежие. 

Скалистите носове, като Калиакра в Се-
верна България, са известни с особено 
богатата си флора. Много от видовете 
са подобни на обитаващите Средизем-
номорския регион, като яркочервения 
теснолистен божур (Paeonia tenufolia) 
и жълтия горицвет (Adonis volgensis). 
Самите скали предоставят възможност 
за наблюдение на есенната миграция 
на стотици хиляди птици, които летят 
по Виа Понтика (Via Pontica) — вторият 
по значимост миграционен път на пти-
ците в Европа. Според оценките всяка 
есен повече от 90 000 грабливи птици,  
30 000 пеликана, 240 000 щъркела и 
многобройни ята блатни птици, мина-
ват през Западния Черноморски регион 
на път към своите места за зимуване.
Зад бреговата линия има множество 
крайбрежни езера, блата и лагуни, къ-
дето някои от видовете зимуват. 

Най-важната влажна зона е делтата на 
река Дунав, която се простира на пове-
че от 4500 км2 . Това е най-голямата по 
площ влажна зона в Европа след делта-
та на река Волга. Тя приютява огромно 
разнообразие от растения и животни, 
много от които са изключително редки 
в останалата част от ЕС. Това е една 
от зоните с най-голямо биологичното 
разнообразие в Европа и попада сред 
50-те най-важни влажни зони в света. 
Делтата на Дунав е от особено значе-
ние и за рибите - досега са регистри-
рани над 70 вида, много от които са 
ендемични за района. Черноморският 



45

регион остава жизненоважно убежище 
за дивата фауна, особено през мигра-
ционния период на птиците. Освен тази 
обширна влажна площ има много други 
по-малки крайбрежни лагуни, блата и 
езера.

Почти една четвърт от типовете мес-
тообитания, описани в Директивата 
за местообитанията, се срещат в Чер-
номорския регион. Много от тях са 
разположени в зоната, заливана от 
водата, и следователно са силно по-
влияни от присъствието на солена 
вода и постоянното въздействие на 
вълните. Те включват обширни площи 
от кални плитчини и пясъчни равни-
ни, солени ливади и блата и прочути-
те дълги ивици бели пясъчни плажове 
и пясъчни дюни. На места равнинната 
брегова линия е заместена от високи 
морски скали. Тези скалисти носове 
дават подслон на редки растителни ви-
дове като например жълтия горицвет 
(Adonis volgensis). Те са също така ос-
новни местообитания за розовия ско-
рец (Sturnus roseus) и качулатия кормо-
ран (Phalacrocorax aristotelis).

Горите също са в изобилие, особено по 
ниските хълмове в Южна България и в 
делтата на Дунав. Те включват различ-
ни типове местообитания, описани в 
Директивата за местообитанията като 
западнопонтийските букови гори, как-
то и заливни гори, алувиални и смесе-
ни крайречни гори, като всички те са 
важни местообитания за кацане и по-
чивка на прилепи и птици. 

Поради огромното разнообразие от 
местообитания и тяхното сравнително 
девствено състояние, Странджа е ва-
жна част от мрежата „Натура 2000“. 
Голяма част от терена е покрита с об-
ширни дъбови гори от видовете из-
точен горун (Quercus polycarpa), бла-
гун (Quercus frainetto) и цер (Quercus 
cerris). Странджа е единственото мяс-
то в Европа, където се намират рядко 
срещаните западно-понтийски гори от 
източен бук (Fagus orientalis). 

Първоначалният списък на територии-
те по „Натура 2000“ в Черноморския 
регион беше приет през декември 
2008 г. Съгласно Директивата за мес-
тообитанията 40 са територии от зна-
чение за Общността, а още 27 са спе-
циални защитени зони по Директивата 
за птиците. Взети заедно, те обхващат 
повече от половината от сухоземната  
площ на региона.

В Черноморския регион зоните са 46
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код Природно местообитание национално 
покритие (ха)

Покритие от 
мрежата (%)

Брой зони, 
в които се 

среща

1110 Постоянно покрити от мор-
ска вода пясъчни и тинести 
плитчини

3 900 59 8

1130 Естуари 62 54 4

1140

Тинесто-песъчливи край-
брежни площи, които не са 
покрити или са едва покри-
ти от морска вода

150 51 12

1150 Крайбрежни загуни 3051 92 7

1160 Обширни плитки заливи 10423 26 9

1170
Съобщества с кафяви, зе-
лени и червени водорасли 
по скалисти морски дъна 889 86 9

1210
Едногодишна растителност 
върху морски крайбрежни 
наноси

82 38 9

1240
Стръмни морски скали, об-
расли с ендемични видове 
Limonioum

85 44 9

1310

Salicornia и други едного-
дишни растения, колони-
зиращи тинести и пясъчни 
терени

212 87 5

1340 Континентални солени ли-
вади 300 46 2

1410 Средиземноморски солени 
ливади 92 55 6
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код Природно местообитание национално 
покритие (ха)

Покритие от 
мрежата (%)

Брой зони, 
в които се 

среща

1530 Панонски солени степи и 
солени блата 13175 3 13

2110 Зараждащи се подвижни 
дюни

667 58 14

2120 Подвижни дюни с Ammoph-
ila arenaria по крайбрежна-
та ивица (бели дюни)

165 73 11

2130 Неподвижни крайбрежни 
дюни с тревна растител-
ност (сиви дюни)

401 89 9

2180 Облесени дюни 115 100 4

2190 Влажни понижения между 
дюните

19 67 5

2340 Панонски вътрешноконти-
нентални дюни

1000 90 7

3130 Олиготрофни до мезотроф-
ни стоящи води с растител-
ност от Littorelletea и/или 
uniflorae soeto-Nanojunce-
tea 

2346 54 17

3140 Твърди олиготрофни до 
мезотрофни водин с бен-
тосни формации от Chara

20 31 9

3150 Естествени еутрофни езе-
ра с растителност от типа 
Magnopotamion/ Hidrochari-
tion 

11000 68 34

3160 Естествени дистрофни  
езера

150 44 5
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Мекият климат и огромното разноо-
бразие от крайбрежни местообитания 
и влажни зони в Черноморския регион 
го правят особено богат с дива фауна 
въпреки малката му площ. Неговото 
стратегическо разположение по един 
основен миграционен път — прелет-
ния маршрут Виа Понтика — има от-
крояващо се значение. Не по-малко 
от 12 световно застрашени вида птици 
се срещат в Черноморския регион на 
ЕС. Сред тях са къдроглавия пеликан 
(Pelecanus crispus), червеногушата гъс-
ка (Branta rufi collis), малката белочела 
гъска (Anser erythropus), белооката по-
тапница (Aythia nyroca), степния блатар 
(Circus macrourus), малкия корморан 
(Phalacrocorax pygmeus) и силно застра-
шения тънкоклюн свирец (Numenius 
tenuirostris). 

Влажните зони са дом и на голям брой 
риби, безгръбначни и земноводни. 
Почти една трета от видовете риби, оп-
исани в Директивата за местообитани-
ята, могат да се намерят в Черномор-
ския регион. Само за делтата на Дунав 
се твърди, че има до 70 различни вида, 
включително толкова рядко срещани 
като пъстругата (Acipenser stellatus) и 
карагьоза (Alosa pontica). В региона се 
срещат общо 79 вида животни и шест 
вида растения, посочени в Директива-
та за местообитанията. 

Фауната включва 12 вида прилепи, 
които кацат по многобройните скали, в 
пещерите и горите. Подобно на птици-
те, прилепите също мигрират на дълги 
разстояния. Ето защо места като дел-
тата на Дунав или крайречните гори 
в Странджа са жизненоважни за тях 
по време на дългите им пътешествия. 
Видрата (Lutra lutra) и застрашената 
европейска норка (Mustela lutreola) са 
сред редките бозайници, обитаващи 
крайбрежието на Черно море. 

Някои от растителните видове, включе-
ни в Директивата за местообитанията, 
са характерни за региона като емили-
попово прозорче (Potentilla emilii-popii), 
обикновена пърчовка (Himantoglossum 
caprinum) и плаващaта лаваница 
(Luronium natans). 

Що се отнася до Черно море, то е мес-
тообитание на редица морски бозай-
ници, които с течение на времето са 
еволюирали в характерни подвидо-
ве, станали сега ендемични за него. 
Те включват черноморската афала 
(Tursiops truncatus ponticus), обикнове-
ния делфин (Delphinus delphis ponticus) 
и черноморския муткур (Phocaena 
phocaena relicta).
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