
ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ 

Заглавие: Програма за мониторинг D11 – Подводен шум 

1. Общо описание 

1.1. Предмет Име на програмата: Програма за мониторинг 11 – Подводен шум 

Код на програмата: BLKBG-D11 -  Underwater Noise 

1.2. Определение/Описание Определение  / описание на подхода 

Дескриптор 11: Въвеждането на енергия, в това число и подводен шум, е на равнища, които не оказват неблагоприятно 
влияние върху морската среда. 
 
Eнергията, въведена в морската среда в резултат на човешки дейности, включва звук, светлина, електромагнитни полета, 
топлинна и радиоактивна енергия. Сред тях, най–разпростреният вид антропогенна енергия е подводният звук (Dekeling et 
al., 2014).  

Подводен шум е всеки звук, който причинява или може да причини със силата си или с продължителността си временни или 
постоянни вредни последствия, като увреждане на живите ресурси и морската екосистема. Антропогенният шум е признат 
като сериозен стресов фактор за повечето морски бозайници, много морски риби, ракообразни и други морски организми 
(OSPAR, 2009; HELCOM, 2010). Трите вида черноморски делфини и черноморската акула са най-чувствителнитe към 
въздействието на шума видове в Черно море (Prideaux G., 2016). Последиците от това въздействие могат да бъдат: промяна 
в поведението, маскиране на биологично важни звуци, а в някои случаи и сериозни физически увреждания и смърт. 
Степента на шумовото въздействие зависи от интензитета на шума (силата), честотната му характеристика, вида, 
продължителността на експозицията и пораждащите го условия.  В зависимост от въздействието върху морските животни, 
антропогенните звуци могат да бъдат краткотрайни (напр. импулсни, като от сеизмични проучвания и полагане на пилони за 
вятърни паркове и платформи, както и от експлозии) или дълготрайни (напр. непрекъснати като от корабоплаване, 
драгиране и енергийни инсталации).  

Програмата за мониторинг по Дескриптор 11 – Подводен шум ще осигури данни за разпространението и нивото на шум в 
околната среда, и свързаните антропогенни дейности, и за базисно определяне на въздействието на шума върху 
чувствителните към него видове черноморски бозайници и риби. Тя включва две подпрограми, свързани съответно с 
антропогенните импулсни и нискочестотните непрекъснати звуци в морската среда. 

Първата подпрограма се основава на т. нар. регистър на „шума”, който трябва да бъде създаден, съгласно изискванията на  
Решение на ЕК 2010/477/EC и „Ръководство за мониторинг на подводния шум в европейските морета съгласно РДМС”. В 
националния регистър на „шума” ще бъдат описани всички човешки дейности, генериращи импулсни звуци в морското 
пространство на Р България (крайбрежните, шелфовите и откритоморските акватории (ИИЗ), които се извършват при 
регулирани условия и са лицензирани, а също така и специализирани научни изследвания и военни операции (ако е 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0014:0024:EN:PDF


допустимо). Данните за дейностите ще бъдат предоставяни от държавни институции и бизнес/научни организации. Към 
тази информация ще бъдат добавени и данни от in situ измервания на нивото на импулсния шум, генериран от тези 
дейности, в съответните райони. Към шумовия регистър ще бъдат включени и шумовите емисии от корабите. Данните за 
различните типове кораби ще бъдат събирани от производители/собственици на кораби или специализирани 
информационни системи (напр. националната AIS система и др. ), както и от in situ измервания от станции за наблюдение на 
фоновия шум.  
Създаването на „шумов регистър“ ще помогне за определяне на общия пространствен и времеви мащаб на 
разпространението на антропогенните източници на импулсен шум, както и за установяване на изходните нива (базовите 
стойности) на текущото състояние на измерваната среда и тенденциите в изменението на импулсния шум спрямо тези нива. 
Националният регистър на шума ще осигурява не само мониторингови данни, но и данни за планиране на мерки за 
редуциране / предотвратяване на негативното въздействие върху морската околна среда.  

По отношение на втората подпрограма, нивото на шума в морската околна среда ще бъде наблюдавано чрез мрежа от 
закотвени системи хидрофони, разположени в зони с висока и ниска интензивност на корабния трафик, който е основен 
източник на антропогенен непрекъснат шум в българските морски води и мобилна система хидрофони, буксирана от малък 
плавателен съд.  Подпрограмата ще помогне да се определи текущото ниво (базовата стойност) и тенденцията в 
изменението на шума в морската околна среда и за базисно определяне на въздействието на шума върху чувствителните 
към него видове черноморски бозайници.   

Според решение 2010/477/ЕС (ревизирано, приет проект за изменение, 10. 11. 2016 г.) относно ДСМОС на настоящия етап 
Дескриптор 11 отразява натиска и въздействието на подводния шум върху морската среда и не обхваща въздействието на 
всички други форми на енергия. 

1.3. Компетентни органи Отговорни институции (линк) 

Министерство на околната среда и водите 
Съгласно чл. 151, ал. 1, т. 2к) от Закона за водите и чл.101, ал. 1 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, 
Министърът на околната среда и водите организира и ръководи мониторинга на водите. Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 8 от 
Наредбата за опазване на околната среда в морските води (НООСМВ), Министърът на околната среда и водите одобрява 
програмите за мониторинг по чл. 11 и координира тяхното разработване и прилагане. 
URL: http://www.moew.government.bg/ 

Басейнова дирекция за черноморски район 
Съгласно чл. 155, точка 4б) от Закона за водите и чл. 107, ал. 1 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, 
Директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна планира и участва в провеждането на мониторинга  на 
водите, обобщава и анализира данните, включително за екологичното и химичното състояние на водите. Съгласно чл. 3, ал. 
4, т. 4 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води (НООСМВ), Директорът на Басейнова дирекция за 
Черноморски район планира, разработва и координира програмите за мониторинг по чл. 11. 
URL: http://www.bsbd.org/ 

http://www.moew.government.bg/
http://www.bsbd.org/


1.4. Мониториращи 
институции 

Кои институции провеждат мониторинга (връзки към уеб страница) 

Институт по океанология – Българска академия на науките 
Неговите отговорности са определени по чл. 171, алинея 2, т. 3 от Закона за водите и чл. 3, алинея 11 от Наредбата за 
опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г., обн. в ДВ. № 94/30.11.2010 г., в сила от 
30.11.2010 г. 
 URL: http://www.io-bas.bg/ 

1.5. Допълнителна 
информация 

Къде може да се намери допълнителна информация  

„Ръководство за мониторинг на подводния шум в европейските морета съгласно РДМС“ 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC88045/lb-na-26555-en-n.pdf 

GES_15-2016-02_Art 8_guidance_draft  

Report of the Technical Subgroup on Underwater Noise and other forms of energy - 27.02.2012  

Way forward to define further Indicators for Underwater Noise-Final Report of the Technical Subgroup on Underwater Noise and 
other forms of energy – October,2016  

Оценка за въздействието върху околната и социална среда (ОВОСС) за проекта за газопровод „Южен Поток” (в частта за 
ОВОС на въздействието на подводен шум ) 

http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/en/2013/12/ssttbv_appropriate-assessment-appendix-4-
modeling_en_20131216.pdf 

Проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води“ (MARLEN – Marine Litter, 

Eutrophication and Noise assessment tools). 

Проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени  

съгласно РДМС” (ISMEIMP - Investigations on the State of the Marine Environment and Improving Monitoring Programs developed 

under MSFD) 

http://www.bsbd.org/bg/ismeimp.html  

MSFD Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System (MISIS) project   

Ръководство за подобряване на интегрирана морска система по РДМС – проект (МИСИС)  

http://www.misisproject.eu  

 
 

http://www.io-bas.bg/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC88045/lb-na-26555-en-n.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/en/2013/12/ssttbv_appropriate-assessment-appendix-4-modeling_en_20131216.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/en/2013/12/ssttbv_appropriate-assessment-appendix-4-modeling_en_20131216.pdf
http://www.misisproject.eu/


2. Цел на мониторинга 

2.1. Необходимост Изброените по-долу са директни препратки към изискванията за мониторинг-директиви на ЕС, споразумения  в 
рамките на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, национални планове, изследователски програми  и 
други. 

Рамкова директива за 
морска стратегия (РДМС) 

Чл. 11 

Приложение III 

 
 
 
 
 

Коментари 

Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) 

Чл. 11 Програми за мониторинг 
1. Държавите-членки разработват и прилагат координирани програми за мониторинг на текущата оценка на състоянието 

на околната среда в морските си води въз основа на примерните списъци от елементи, съдържащи се в приложение III, и 
списъка, посочен в приложение V, и с оглед на екологичните цели, установени съгласно член 10. 

2. В съответствие с параграф 1 държавите-членки, които имат общ морски регион или подрегион, разработват програми за 
мониторинг и с оглед на последователността и координираността на действията полагат необходимите усилия да 
гарантират: 
а) последователност в методите за наблюдение на държавите- членки от един и същ регион или подрегион, за да се улесни 
съпоставимостта на резултатите; 

 б) отчитане на съответните трансгранични въздействия и характеристики. 
 
Приложение III на РДМС указва елементите, антропогенният натиск и човешките дейности, които са обект на мониторинг. 
Съответстващите на Дескриптор 11 елементи, натиск и човешки дейности са представени в таблица 2, тема „Вещества, 
отпадъци и енергия“ Съгласно посочената в него класификация, Д11 се отнася към базираните на натиска дескриптори. 
 
Проект за изменение на Решение 2010/477/ЕС за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично 
състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка (одобрен на 10. 
11. 2016 г.) 

Директива за 
местообитанията (Директива 
92/43/ЕИО) 

Чл. 11 

Коментари 

Директива за местообитанията (Директива 92/43/EEC) 

чл. 11 Държавите-членки осъществяват наблюдение на нивото на запазване на посочените в член 2 естествени 
местообитания и видове, при което особено внимание се отделя на приоритетните естествени местообитания и 
приоритетните видове. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043


Директива за оценка на 
въздействието върху 
околната среда (Директива 
2011/92/ЕС) Чл. 3 

Чл. 3 
Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, с оглед всеки отделен 
случай и в съответствие с членове 4—12, прякото и непрякото въздействие на даден проект върху следните фактори: 
а) хората, флората и фауната 

Конвенция за опазване на 
Черно море от замърсяване 

Стратегически план за 
действие за Черно море 
2009 г. 

Коментари 

Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване 
Чл.  XV (1) Договарящите страни си сътрудничат при провеждане на научни изследвания, насочени към опазване и 
съхраняване на морската среда на Черно море, и предприемат при необходимост общи програми за научни изследвания и 
си разменят съответни научни данни и информация. 

(4) Договарящите страни, inter alia, чрез комисията и при необходимост, както и в сътрудничеството с международните 
организации, които те преценят за компетентни, установяват допълнителни или смесени контролни програми, обхващащи 
всички източници на замърсяване, и установяват системи за контрол на замърсяването на Черно море, като включват 
съответно двустранни и многостранни програми за наблюдение, измервания, оценка и анализ на рисковете или 
последиците от замърсяването на морската среда на Черно море. 

BSIMAP - Black Sea Integrated Monitoring and Assessment Programme 
URL: http://www.blacksea-commission.org/_bsimap_description.asp 

В програмата за интегриран мониторинг и оценка на Черно море за периода 2017-2022 г . (BSIMAP 2017-2022), одобрена на 
32 среща на Черноморската Комисия (12.10.-13.10.2016 г.) е посочено, че един от въпросите, на които програмата трябва да 
даде отговор е какво е нивото на  шумовото замърсяване в Черно море и как да се намали рискът от него за рибите и 
китоподобните. Шумът е включен като параметър за наблюдение в EcoQO 4a Намаляване на замърсяването от наземни 
източници, включително на атмосферните емисиите към EcoQO4 Осигуряване на добро качество на водата по отношение на 
човешкото здраве и отдих, и по отношение на морските обитатели. Уточнено е, че разработването и наблюдението му 
предстои. 

2.2 Критерии за добро 
състояние на морската 
околна среда (ДСМОС) 

 

Списък с критерии и индикатори за ДСМОС, които са обект на програмите за мониторинг (виж  ревизираното Решение 
относно критериите и методологичните стандарти за добро състояние на морската околна среда и спецификации и 
стандартизирани методи за мониторинг и оценка, отменящо Решение на ЕК 2010/477/ЕО, от 10.11.2016 ) 
 
Критерий 1 към Дескриптор 11 (D11C1) – Първичен: 
Пространственото разпределение, времевият обхват и нивата на антропогенните източници на импулсен звук не 
превишават нивата, които влияят неблагоприятно върху популациите на морските животни. 
Държавите – членки следва да установят тези гранични стойности на европейско ниво, като се вземат предвид 

регионалните или под регионални особености. 

http://www.blacksea-commission.org/_bsimap_description.asp


Индикатор на натиск към критерий D11C1.1: Брой на дните и тяхното разпределение в рамките на календарната година, 

върху географски райони с определена площ, както и тяхното пространствено разпределение, в които антропогенните 

източници на звук превишават нивата, които влияят неблагоприятно върху морските животни, измерени като ниво на 

експозиция на шум (dB re 1μРа2 s) или като върхово звуково налягане (dB re 1μPa m) в честотния диапазон 10 Hz -10 kHz . 

Критерий 2 към Дескриптор 11 (D11C2) – Първичен: 
Пространственото разпределение, времевият обхват и нивата на антропогенен непрекъснат нискочестотен звук не 
превишават нивата, които влияят неблагоприятно върху популациите на морските животни.  
Държавите – членки следва да установят тези гранични стойности на европейско ниво, като се вземат предвид 
регионалните или под регионални особености. 

Индикатор на натиск към критерий D11C2.1: Тенденции в нивото на шума на околната среда във всяка от двете "1/3 

октавни ленти" 63 Hz и 125 Hz (централна честота) (dB re 1μPa RMS; средно ниво на шума в тези терцоктавни ленти в рамките 

на една календарна година), измерени директно от станции за наблюдение и/или изведени от модел, ако е целесъобразно. 

2.3 Елементи, 
характеристики, натиск и 
дейности  

Списък на съответните видове натиск и дейности от Приложение III на РДМС, които ще бъдат обект на програмата 
за мониторинг  

Д11 – Подводен шум се отнася към базираните на натиска дескриптори, съгласно Приложение III към РДМС (2008/56/ЕО)  
 

Приложение III, Таблица 2 Натиск 
 

Таблица 2а:  Видове антропогенен натиск 
- Вещества, отпадъци и енергия: въвеждане на антропогенен звук (импулсен, продължителен) във водата 

 
Таблица 2b: Видове антропогенни дейности: 
Физическо преструктуриране на бреговата зона и/или морското дъно 

- брегоукрепителни съоръжения , 
- офшорни инсталации (различни от тези за нефт/газ/ възобновяеми енергийни източници ) 
- реконструкции на морфологията на морското дъно, включително драгиране и депониране на материали 

Извличане на неживи ресурси  
- добив на нефт и газ, включително инфраструктура  
- добив на сол  
- добив на вода 

Производство на енергия 
-  възобновяеми източници (вятър, вълни), включително инфраструктура 
- невъзобновяеми източници 



- пренос на електроенергия и комуникации (полагане на кабели) 
Извличане на живи ресурси  

- риболов и преработка на риби и черупкови организми, събиране на морски растения 
Отглеждане на живи ресурси  

- аквакултури - морски, включително инфраструктура 
 
Транспорт 

- транспортна инфраструктура  
- транспорт - корабоплаване  

Туризъм и отдих  
туризъм и отдих - инфраструктура  
туризъм и развлекателни дейности 
Сигурност и отбрана  

- военни операции (взривове, ниско- и средночестотни военни сонари) 
Образование и изследвания 

- Изследователски и образователни дейности 

2.4. Добро състояние на 
морската околна среда 
(ДСМОС) 

Определение за ДСМОС съгласно чл. 9 от РДМС 

 

Определение за ДСМОС по критерий D11C1, индикатор D11C1.1: Човешките дейности, в следствие на които се въвеждат 
импулсни звуци в морската среда са регулирани до степен, че не оказват значителни неблагоприятни въздействия на ниво 
популация или върху уязвими/застрашени видове и ключови функционални групи. 
 

Определение за ДСМОС по критерий D11C2, индикатор D11C1.2: Въвеждането на антропогенни непрекъснати 
нискочестотни звуци в  морската среда не представлява значителен риск за морските живи ресурси на ниво популация или 
не оказва съществено влияние върху уязвими/застрашени видове и ключови функционални групи, например върху 
морските бозайници и рибите чрез маскиране на биологично значими звуци и поведенчески реакции 

. 
Опишете как програмата: 

a. Отчита нуждите за оценка на съответния дескриптор и неговите цели – програмата за мониторинг ще осигури 
натрупване на данни, знания и система („шумов” регистър) за оценка на натиска и въздействието от внасянето на 
антропогенен шум в крайбрежните, шелфови и откритоморски води (ИИЗ) на Р България  (критерии D11C1, D11C2), за 
които понастоящем е налице значителен недостиг на данни и липса на познания.  

b. Отговаря на нуждите за предоставянето на данни / информация за оценка на дескриптор (или конкретната програма за 
компонент на биоразнообразието от D1, 4) – настоящата програма за мониторинг ще осигури данни за програмата за 
мониторинг по Дескриптори 1, 4 – Морски бозайници.  



c. Допринася за доближаването до ДСМОС  и тенденциите в състоянието – програмата за мониторинг ще осигури данни, 
на основата на които да бъдат определени базисни и гранични стойности, и тенденции по целите за ДСМОС.  

d. Реагира на риска от непостигане на ДСМОС – планираният мониторинг ще осигури информация за оценка на 
въздействието на шума върху морските обитатели  

e. Адресира естествената и климатична изменчивост и ги разграничава от ефекта, в резултат на антропогенния натиск -
програмата не адресира естествената и климатична изменчивост, предвид, че е насочена към натиск, респ. въздействие 
с изцяло антропогенен произход. Същата ще осигури информация само за натиска от човешките дейности и оказваното 
въздействие върху морската околна среда.  

2.5. Цели на ДСМОС 

Рамкова директива за 
морска стратегия 
(Директива2008/56/EC) 

Цели за ДСМОС в съответствие с чл. 10 от РДМС 

Определените индикатори и цели за ДСМОС в съответствие с чл. 10 от РДМС  се нуждаят от доразвиване в периода до    
2018 г. Поради недостига на данни за нивото на подводния шум и ограничените познания за неговото въздействие върху  
морските животни, на този етап е невъзможно да бъдат дефинирани конкретни количествени (екологични) цели както за 
импулсните, така и за непрекъснатите звуци, които да са еквивалентни на ДСМОС.   

Предложените цели към критериите за ДСМОС са оперативни и ще бъдат използвани само за извършване на наблюдения 
на нивото на шума в морската околна среда.   

Критерий D11C1: Антропогенен импулсен звук във водата 

Оперативна цел по индикатор D11C1.1: Да се създаде национален „регистър на шума" за запис, оценка и регулиране на 
разпределението и времетраенето на човешките дейности, генериращи ниско - и средночестотен импулсен звук в морската 
околна среда, в който ще бъдат включени всички дейности използващи нискочестотни източници (напр. набиване на 
пилони) и дейности, използващи средночестотни източници с нива на източника по-високи от праговите стойности посочени 
по долу. 

Прагови стойности за нивата на източника и заместители (proxies) на източниците на импулсен звук, препоръчани в 
„Ръководство за мониторинг на подводния шум в европейските морета съгласно РДМС”: 

- експлозиви:  mTNTeq > 8 g; 

- пневматични пушки:  SLz-p > 209 dB re 1 μPa m; 

- други източници на импулсен звук: SLE > 186 dB re 1 μPa² m² s; 

- ниско- и средночестотни сонари: SL > 176 dB re 1 μPa m; 

- ниско- и средночестотни акустични възпиращи устройства:  SL > 176 dB re 1 μPa m; 

- други източници на неимпулсен звук: SL > 176 dB re 1 μPa m. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056


Критерий D11C2. Непрекъснат нискочестотен звук във водата 

Оперативна цел по индикатор D11C2.1: Намаляващи тенденции в нивото на шума в морската околна среда в 

терцоктавните ленти  63 Hz и 125 Hz (централна честота) (dB re 1μPa RMS; средно ниво на шума в тези октавни ленти в 

рамките на една календарна година), измерено от станции за наблюдение. 

2.6. Пространствен обхват Обхват на мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 ИИЗ 12-милна 
зона 

Крайбрежни 
води 

Преходни 
води 

РДМС x x x - 

Директива за 
местообитанията 

x x x - 

BSIMAP x x x - 

3. Концепция за мониторинг 

3.1. Общо описание на 
съответните подпрограми в 
програмата за мониторинг 

Списък подпрограми наблюдавани по тази програма (само общо описание) 

Подпрограма D11C1 – Антропогенен импулсен звук 

Наблюдавани елементи / характеристики - човешки дейности, генериращи ниско - и средночестотни импулсни звуци: 

- морски трафик (включително, зони с интензивно плаване на лодки, круизни кораби и др. за отдих); 

- крайбрежни и офшорни конструкции (разширение на пристанища, морски енергийни проекти, свързани с възобновяеми 

източници, нефтени и газови платформи, набиване на пилони (само за дейности, които включват всички видове бутало-

базирани чукове) и др.); 

- сеизмични проучвания (търговски и/или научни, използващи източници като пневматични пушки (airguns), спаркери, 

subbottom профилографи, и др.); 

- детонации, базирани в морето или на сушата ; 

- военни операции (взривове, ниско- и средночестотни военни сонари) 

- научни изследвания, включващи използването на активни акустични източници (научни сонари, ехолоти и др.). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043


Параметри: данни и информация за разпределението / разпространението в пространството и времето на морско-

базираните дейности, генериращи импулсен звук в морската околна среда: брой дни, брой клетки от географската 

координатна мрежа (10 Х 10 km) върху райони с лицензирани дейности 

Допълнителни данни, които трябва да се събират за определяне на броя на дните: 

- географско местоположение (географска ширина / дължина, лицензен блок/район);  

- период на активност (начало - край); 

- ниво на източника или негов заместител (dB re 1μPa RMS at 1 m, dB re 1 μPa² m² s); 

- брой на часовете на активност на ден; 

- работен цикъл (ON / OFF съотношение) или % от времето ON; 

- честотен диапазон; 

Мерни единици за критерий D11C1, индикатор 1:: 

- брой  дни за тримесечие (или за месец, ако е необходимо), в които се извършват дейности,   използващи  
източници на импулсен звук;  

-  площ  (km2) на района на оценка, в които се извършват дейности,   използващи  източници на импулсен звук , 

Подпрограмата ще осигури информация за изпълнението на национални мерки  №№ 22 и 23, посочени в раздел 3.3. на 

настоящата програма. 

Подпрограма D11C2 – Антропогенен непрекъснат нискочестотен звук 

Наблюдавани елементи / характеристики: ниво на шума в морската околна среда, свързан с морския трафик 

Параметри: данни и информация за разпределението / разпространението в пространството и времето на шума в морската 

околна среда, ниво на звуковото налягане в двете терцоктавни ленти 63 Hz и 125 Hz (централна честота) (dB re 1μPa RMS; 

средно ниво на шума в тези октавни ленти в рамките на една календарна година) 

Мерни единици за критерий D11C2, индикатор 1:: 

- средногодишно ниво на непрекъснатия звук на единица площ;  

Подпрограмата ще осигури информация за изпълнението на национална мярка  № 23, посочена в раздел 3.3 на настоящата 

програма. 

Данните от подпрограмите, включени в настоящата мониторингова програма, ще бъдат използвани в бъдеще, при 
моделиране на разпространението на шума и за проверка на възможните мерки (стратегии) за смекчаване (напр. по-тихи 
технологии, както и модификация/преразпределение на корабните маршрути).  



3.2. Описание на мрежата за 
мониторинг 

Описание + карти (описващи пространствената разделителна способност на цялата програма) 

Мониторингът по индикатор D11C1.1 ще се извършва на основата на анализа на данните и информацията, които ще бъдат 
събирани чрез националния „шумов” регистър. В регистъра ще бъдат описани всички човешки дейности, генериращи 
импулсни звуци в морското пространство на Р България (крайбрежните, шелфовите и откритоморските акватории (ИИЗ)), 
които се извършват при регулирани условия и са лицензирани, а също така и специализирани научни изследвания и военни 
операции (ако е допустимо). In situ измервания на нивото на импулсния шума ще бъдат извършвани в районите, за които им 
налична информация за провеждане на лицензирани дейности и специфични научни изследвания (военни операции, ако е 
допустимо). Данните за шумовите емисии от различните типове кораби ще бъдат събирани от производители/собственици 
на кораби или специализирани информационни системи (напр. националната AIS система и др. ), както и от измервания от 
станции за мониторинг на подводния шум (Фиг. 1).  

Честота и период: Данните и информацията за антропогенните дейности ще се събират непрекъснато през годината и 
шумовият регистър ще бъде периодично обновяван. In situ измервания на нивото на импулсния шум ще бъдат извършвани в 
районите, за които има налична информация за провеждане на лицензирани дейности и специфични научни изследвания 
(военни операции, ако е допустимо) и за период от време, отговарящ на продължителността на планираната дейност.  

Мониторингът по индикатор D11C2.1 ще обхваща крайбрежната и шелфовата зона (до 100 m дълбочина), като за целта ще 
бъдат използвани 4 стационарни автономни системи хидрофони за измерване на подводния шум, разположени в зони с 
висока и ниска интензивност на корабоплаване, и зони от Натура 2000, които обхващат местообитанията, предпочитани от 
морските бозайници (Фиг. 1).  Две от станциите ще бъдат разположени в близост до фарватера, което ще позволи да бъдат 
измерени индивидуалните шумови характеристики на различни класове кораби. Другите две станции ще бъдат 
разположени на разстояние 30-100 пъти стойността на морската дълбочината, измерена в най-близката точка до фарватера. 
Поради малкия брой на хидрофонните системи, тяхното местоположение ще се променя ежемесечно (като се спазват по-
горе посочените условия), така че да се покрие целия район на оценка. Измерванията на шума от мобилната система 
хидрофони ще се провеждат в районите, определени за мониторинг на състоянието на популациите  на черноморските 
бозайници по Дескриптор 1,4 – Морски бозайници (Фиг. 2).   

Честота и период: Измерванията на нивото на шума в морската среда ще се извършват непрекъснато през годината. Също 
така ще се извършват сезонни измервания с мобилна система хидрофони. Паралелно с акустичните наблюдения ще се 
измерват и хидрофизичните параметри на средата: температура и соленост на водата, и скорост на звука. 



 

 

Фигура 1. Карта на района на оценка по индикатор D11C2.1 (крайбрежна и шелфова зони до 100 m дълбочина), 
пространствено разпределение на интензивността на морския корабен трафик по AIS данни и зони Натура 2000, които 
обхващат местообитанията, предпочитани от морските бозайници 



 

Фигура 2. Схема за мониторинг на морски бозайници в крайбрежната и шелфовата зони с мобилна система хидрофони.  

 

Мониторингът по индикатор D11C2.1 ще използва, като основа, резултатите от проектите „MARLEN - Инструменти за оценка 
на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води” и „ISMEIMP - Проучвания на състоянието на морската околна среда 
и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС”, по програма BG 02: ”Интегрирано управление  
на морските и вътрешни води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
(ФМ на ЕИП) 2009-2014. В рамките на тези проекти, в периода 2015-2016 г., са извършени, пилотни измервания на нивото на 
фоновия шум в зони с висока и ниска интензивност на корабоплаване в крайбрежието и шелфа, и акустични измервания за 
оценка на трите вида черноморски бозайници с мобилна система хидрофони.  

3.3. Заплахи, дейности и 
мерки 

Идентифицирани заплахи 

Основните заплахи за морските животни по отношение на Дескриптор 11 – Подводен шум, са свързани с редица човешки 
дейности, които продуцират импулсни и непрекъснати звуци в морската околна среда. Дейностите са указани в раздел 2.3.  

 
Дейности, които ще бъдат мониторирани от програмата 

Дейностите, които ще бъдат мониторирани от програмата са указани в раздел 3.1. 



Мерки, които ще бъдат наблюдавани по програмата 

Планирани мерки в Програмата от мерки към Морската стратегия за опазване на околната среда в морските води 
на Р България: 

Мярка 18 - Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС 2008/56/ЕО чрез обезпечаване на 
необходимата информация в т.ч. механизми за финансиране и управленски решения  - национална.  Тази мярка няма 
пряко да допринесе за постигане на екологичните цели, но с нейното изпълнение ще бъде положена стабилна основа за 
постигането на целите на РДМС. Мярката ще осигури навременно планиране и изпълнение на дейностите по прилагане на 
РДМС – провеждане на необходимите проучвания, изпълнение на планирания мониторинг, систематизиране и обработка 
на събраната информация, подобряване на разбирането за ДСМОС, доразработване /актуализиране на дефиниции за 
ДСМОС, цели и индикатори, изпълнение на програмата от мерки и оценка на ефективността и, ефективно взаимодействие 
между компетентните органи, а синхронизирано прилагане със свързаните директиви (РДВ, Директивата за хабитатите, 
Директивата за птиците). Очаква се тя да гарантира последователно и ефективно изпълнение на изискванията на РДМС чрез 
планиране на необходимите дейности, навременно финансиране и по-добра координация между институциите. 

Мярка № 22 - Ограничаване на генерирането на подводен шум и енергия в морската среда от офшорните 
инсталации (платформи) – национална. Включва проучване относно граничните стойности, над които подводният шум 
влияе доказано негативно върху морските бозайници и последващо извеждане на прагови стойности за шума, продуциран в 
морската среда от тези дейности и конкретизиране на изискванията, свързани с тях в контекста на шумовото замърсяване. 
Посочената мярка и настоящата програма за мониторинг взаимно ще се допълват и ще допринесат за подобряване на 
наблюдението и оценката на въздействията от подводния шум и адекватното регламентиране на законовите изисквания по 
отношение на подводния шум от гледна точка опазване на морската околна среда. 

Мярка № 23 – Създаване на регистър на антропогенния импулсен и продължителен шум, следвайки 
стандартизираните задължителни изисквания за докладване с цел същият да се превърне в оперативен 
инструмент  – национална. Мярката ще подпомогне настоящата програмата за мониторинг предвид планираните в 
обхвата и проучване на съществуващите методики и практики, свързани  с разработването и прилагането на програми за 
мониторинг на подводния шум по смисъла на РДМС, идентифициране и описание на човешките дейности, източници на 
антропогенен шум и  in situ измервания на подводния шум,  оценка и моделиране. На база получените данни ще се  създаде 
шумов регистър, чието  надграждане ще бъде обезпечено чрез настоящата програма за мониторинг. Реализацията на 
мярката ще подпомогне преодоляването на пропуските по отношение генерирания от морско-базираните дейности 
подводен шум, както и извеждането на тенденции за изменението му, и използването на модели за прогнозиране на 
шумовите нива при евентуални инцидентни ситуации. 

Планираните мерки ще осигурят необходимата информация за определяне на цели за постигане на добро състояние на 
морската околна среда по Дескриптор 11 съгласно чл. 10, през 2018 г. Набавените данни ще послужат за планиране на 
конкретни мерки за редуциране /предотвратяване на негативно въздействие върху морската околна среда във втория цикъл 
на РДМС. 



3.4. Управление на данните Как и къде се управляват данни? Как и къде могат да бъдат достъпни данни? (Общо описание - програмно ниво) 

Съгласно чл. 94, чл. 95 и чл. 107, ал. 1 от Наредба № 1 за мониторинг на водите, данните се предават в Басейнова дирекция 
за Черноморски район, където се съхраняват, обобщават и анализират на басейново ниво. 
БДЧР извършва контрол и оценка на данните на басейново ниво съгласно чл. 96 от същата наредба. Достъпът до данни се 
предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация.  
Все още не е разработена информационна система, съответстваща на INSPIRE стандартите. Разработването на такава 
предстои през 2016-2017 г. в рамките на проект “Надграждане на съществуващи функционалности, разработване и 
въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване“, финансиран от ФМ 
на ЕИП, като данните от нея ще бъдат във формат, подходящ за докладване пред ЕК /ЕАОС. 
Ще се изготвят периодични доклади за състоянието на околната среда, включващи информация и по Дескриптор 11 – 
Подводен шум. Същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на БДЧР – Варна: www.bsbd.org и Министерство на 
околната среда и водите: www.moew.government.bg  
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) поддържа Национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС) в 
съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за опазване на околната среда, която включва и информационна система за отпадъците. 

4. Оценка 

4.1. Оценки Съществуващи оценки 

В националния доклад по чл. 8, 9 и 10 е посочено, че поради липса на информация, за Д 11 няма изведени прагови 
стойности и определения за ДСМОС, и екологични цели. Частична информация в момента е достъпна в рамките на оценка 
на въздействието върху околната среда по проект Южен поток (South Stream, URL: http://www.south-stream-
offshore.com/media/documents/). Докладът дава прагови стойности за импулсен и фонов шум, моделиране на 
разпространение на шума в морската среда и анализ на въздействието на шума от еднократна и многократна експозиция по 
време на различните дейности по проекта. 

4.2. Оценка на ДСМОС Ще осигури ли програмата периодична оценка на ДСМОС 

Програмата ще осигури данни за оценката на ДСМОС, а също и за оценка на напредъка по отношение постигането на 
ДСМОС. Необходимите изменения в програмата за осигуряване на данни за ДСМОС са посочени в раздел 6. 
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6. Дейности, необходими за изпълнение на концепцията 

6.1. Промени в 
съществуващата програма 
за мониторинг 

Необходими промени и препоръки 

- Необходимо е натрупване  на достатъчно данни и информация за нивото на подводния шум и  неговото въздействие върху 
морските животни в българската част на Черно море. На този етап данните са все още крайно недостатъчни за оценка на 
действителната ситуация (базисното ниво на фоновия шум) и оттам дефиниране на конкретни екологични цели и извеждане 
на прагови (гранични) стойности и по двата критерия (D11C2 Импулсен звук, D11C2 Непрекъснат нискочестотен звук) , които 
да са еквивалентни на ДСМОС;  

 - Необходимо е провеждането на специализирани акустични изследвания, за да се оцени въздействието на антропогенните 
звуци върху чувствителните към тях видове черноморски делфини и риби; 

- Осигуряване на необходимото и навременно финансиране на изпълнението на програмите за мониторинг в съответствие с 
РДМС; 

- Закупуване на допълнително оборудване – 2 стационарни системи хидрофони за дълбочини до 800 метра, компютър за 
обработка на данните, външни запаметяващи устройства за съхраняване на измерените, обработени и анализирани  данни; 

- По-добра координация с другите институции / организации, предоставящи информация свързана със състоянието или 
въздействието върху морската околна среда; 

- Осигуряване на достатъчен капацитет на компетентните органи и организации (като човешки ресурс, експертен потенциал 
и оборудване) за планирането и провеждането на мониторинга на морската околна среда; 

http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/en/2013/11/ssttbv_tom-8-3_en_20131118.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/en/2013/11/ssttbv_tom-8-3_en_20131118.pdf


- Подобряване на управлението на данните и информацията, свързани със състоянието на морската околна среда; 
подобряване на достъпа до национални и регионални бази данни и данни от проекти, финансирани от ЕК и други 
финансови инструменти; 

- Необходимо е България и Румъния да преразгледат и доразвият заедно съгласувани цели, основани на съгласувани, ако 
не хармонизирани, показатели за своите морски води, като се вземат предвид оценката и препоръките на Комисията; 

6.2. Пропуски: информация 
за ДСМОС 

Ако все още програмата за мониторинг не осигурява данните, необходими да оценка на ДСМОС - кога програмата ще 
осигури необходимите данни 

Програмата се очаква да осигури необходимата информация за следващата оценка през 2018 г. 

6.3. Планове за осигуряване 
на информация на ДСМОС 

Ако програмата не осигурява достатъчно данни и информация за оценка на ДСМОС - какви са плановете, за да може да 
осигурява достатъчно данни (например, за да се запълнят празнините в методите на данни, разбиране или 
капацитет). Опишете времева рамка, приоритетите и препятствията. 

В периода 2015-2016 г., в рамките на проектите  „MARLEN - Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумаа 
в морските води” и „ISMEIMP - Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за 
мониторинг, разработени съгласно РДМС”, са извършени пилотни измервания на нивото на фоновия шум в зони с висока и 
ниска интензивност на корабоплаване в крайбрежието и шелфа, посредством автономни системи хидрофони и акустични 
измервания за оценка на трите вида черноморски бозайници с мобилна система хидрофони. Поради пилотния характер на 
мониторинговите кампании, събраните данни не могат да запълнят празнините по отношение на подводния шум и не 
позволяват определяне на базови стойности. 
Настоящата, подобрена програма за мониторинг по Дескриптор 11 – Подводен шум е разработена въз основа на анализа на 
данните, събрани по проекти MARLEN и ISMEIMP и съществуващите европейски методики и практики по отношение на 
мониторинга на подводния шум по смисъла на РДМС.  
За да осигури актуализираната програма достатъчно данни и информация за оценка на ДСМОС по Дескриптор 11, е 
необходимо: 
- Регулярният мониторинг на шума в морската среда да стартира през 2017 г., което ще позволи събиране на достатъчен 

обем данни за следващата оценка през  2018 г. На този етап данните са крайно недостатъчни за оценка на състоянието по 
Д11 (базисното ниво на щума) и оттам извеждане на прагови (гранични) стойности по отделните критерии и индикатори; 

- Националният регистър на шума да бъде създаден до края на 2017 г. Той ще осигурява мониторингови данни за 
дейностите генериращи импулсни звуци и за нивото на продължителния звук; 

- Своевременно установяване  на добра оперативна  комуникация с другите институции / организации, които ще 
предоставят данни и информация за националния регистър на шума; 

- Подобряване на достъпа до национални и регионални бази данни и данни от проекти, финансирани от ЕК и други 
финансови инструменти.  



 - Координиране на дейностите по мониторинга по Дескриптор 11 – Подводен шум между България и Румъния за    
осигуряване на по-добра съгласуваност при последващото прилагане на РДМС, а също и с останалите черноморски  
държави в рамките на Черноморската комисия 

- През 2015 – 2016 г. са предприети действия за увеличаване на капацитета на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
във връзка с ангажиментите по прилагане на РДМС, в т.ч. по планирането на програмите за мониторинг, на програмите от 
мерки и т.н. Въпреки това, следва да се полагат усилия за подобряване на капацитета на всички компетентни органи и 
организации (като човешки ресурс, експертен потенциал и оборудване) за планирането и провеждането на мониторинга 
на морската околна среда; 

- За обазпечаване на последователно и ефективно изпълнение на изискванията на РДМС чрез планиране на необходимите 
дейности, навременно финансиране и по-добра координация между институциите е планирана национална мярка 18 - 
Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС 2008/56/ЕО чрез обезпечаване на необходимата 
информация в т.ч. механизми за финансиране и управленски решения , по подробно описана в раздел 3.3. (Заплахи, 
дейности и мерки). 

- В периода 2016 – 2017 г. предстои разработване на нови модули към информационна система за водите в България. 
Единият от планираните модули ще включва данните и информацията по прилагане на РДМС, в т.ч. програми и 
подпрограми за мониторинг, данни от провеждан мониторинг, данни за постигане на ДЕС, цели, индикатори по 
отделните  дескриптори, мерки и изпълнението им и др. 

6.4. Пропуски: информация 
за целите за ДСМОС 

Ако все още програмата за мониторинг не осигурява данните, необходими да оценка на целите - кога програмата ще 
осигури необходимите данни 

Очаква се програмата да осигури необходимата информация за целите за ДСМОС за следващата оценка през 2018 г. 

6.5. Планове за осигуряване 
на информация за целите на 
ДСМОС 

Ако програмата не осигурява достатъчно данни и информация за целите за постигане ДСМОС - какви са плановете, за 
да може да осигурява достатъчно данни (например, за да се запълнят пропуските в данните, методите, разбирането 
или капацитета). Времева рамка, приоритети и препятствия. 

Както е описано в раздел 6.3. (Планове за осигуряване на информация за ДСМОС ) ,през периода 2015 – 2016 г.  са проведен 
и проучвания за осигуряване на данни и информация за актуализиране /прецизиране на индикаторите и целите по 
Дескриптор 11. Резултатите се споделят с  Румъния, за осигуряване на по-добра съгласуваност при последващото прилагане 
на РДМС, а така също и в рамките на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване, с цел разработване на 
съгласувани индикатори за оценка на състоянието на техните морски води, като се вземат предвид препоръките на ЕК, въз 
основа на събраните  данни от мониторинга в периода 2016 – 2018 г. и при необходимост, актуализиране на определенията 
за ДСМОС 

За да е в състояние програмата по  Дескриптор 11 да осигури достатъчно данни и информация за целите на ДСМОС в 
бъдеще, е необходимо:  

 



 Адаптиране или разработване на национална и регионална методология за мониторинг и оценка на морския шум. 
Използване на стандартизирани протоколи за мониторинг на човешките дейности, генериращи ниско- и средночестотен 
импулсен звук в морската среда чрез националния шумов регистър. 

 Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на обществеността за негативното въздействие на 
антропогенния подводен шум върху морските животни. 

6.6. Планове за 
информацията относно 
предприетите мерки 

 Ако е приложимо: Ако програмата не осигурява достатъчно данни и информация за мерките за постигане на  ДСМОС - 
какви са плановете, за да може да осигурява достатъчно данни (например, за да се запълнят пропуските в данните, 
методите, разбирането или капацитет). Времева рамка, приоритети и препятствия. 

Мониторингът по Дескриптор 11 дава възможност за интегриране на програмата за мониторинг и  програмата от мерки 
съгласно чл. 13 от РДМС 2008/56/ЕО (чл. 12 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води, НООСМВ), тъй 
като непрекъснатите наблюдения на фоновия шум ще спомогнат за изясняване на въздействието от проучванията за 
енергоносители (нефт и газ) върху морската околна среда и в частност върху морските бозайници. Увеличаващият се през 
последните години брой на открити по брега мъртви делфини (възрастни и малки) от трите вида Черноморски бозайници 
Морска свиня (Phocoena phocoena), Афала (Tursiops truncatus) и Обикновен делфин (Delphinus delphis) изисква 
разграничаване и изясняване на причините. От друга страна, националният шумов регистър може да се превърне в 
оперативен инструмент чрез допълване на данните и информацията, записани в него. 

Информация относно планираните мерки за ограничаване генерирането на подводен шум в морската среда в програмата от 
мерки (ПоМ) по чл. 13 от РДМС 2008/56/ЕО (линк) е посочена  в Раздел 3.3. Заплахи, дейности и мерки от настоящата 
програма. 

 


