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Резюме:

Информационният доклад изследва въздействието върху околната среда на
предложения проект, включващ 1200-километров газопровод от Русия до Германия по 
дъното на Балтийско море. Докладът също така посочва приложимото международно и 
европейско законодателство, отнасящо се до проекта, и разглежда алтернативите, 
представени за предложения тръбопровод.

Очакваното въздействие върху околната среда е извлечено от информация, съдържаща 
се в становищата на органите и на обществеността в засегнатите държави и 
предоставена от изпълнителя на проекта. Разгледаното въздействие върху околната 
среда включва последствията върху съвкупността от живи организми – т.нар. „биота“, 
защитените зони, риболова и корабоплаването, както и върху обществеността. 
Законодателството, отнасящо се до проекта, включва Конвенцията на ООН по морско 
право, Конвенцията на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст, Директивата на ЕС за оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС), както и действащото национално законодателство, свързано с 
европейски и международни споразумения или регламенти във всяка засегната 
държава.

Проектът се управлява от акционерно дружество „Северен поток”, собствеността върху 
което е поделена между руски, германски и холандски предприятия. Най-значимото
въздействие от проекта се очаква да бъде свързано със строителството и полагането на 
тръбопровода. В момента се извършват проучвания на въздействието върху околната
среда, тоест в ход е процесът на оценка на въздействието върху околната среда.
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ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ

Изготвена от:
Riina Pelkonen, координатор, и Jorma Jantunen, водещ експерт,
Финландски институт по околна среда (ФИОС), Финландия

14 декември 2007 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Планирано е газопроводът за природен газ по дъното на морето да преминава от 
Виборг, Русия, през Финския залив и Балтийско море до Лубмин в Грайфсвалдсkия 
залив, Германия. Проектът се разработва от акционерно дружество „Северен поток”, 
собственост на ОАО Газпром, BASF/Wintershall, E.ON Ruhrgas и N.V. Nederlandse 
Gasunie. Целта на проекта е да се транспортира природен газ от Русия с оглед 
задоволяване на нуждите от природен газ в Европейския съюз. Проектът е сред 
приоритетните по програма Трансевропейски енергийни мрежи на Европейската 
комисия (TEN-E).

Проектът включва два успоредни тръбопровода, както и морска обслужваща станция 
североизточно от Готланд. Дължината на подводната част на тръбопровода е 
приблизително 1200 км. Диаметърът на всяка тръба е 1220 мм, а очакваният общ 
капацитет на газопровода е 55 милиона куб. м годишно. Обслужващата платформа 
изисква площ от морското дъно с размер 50 х 50 м.

Проектът за газопровод ще се простира в изключителните икономически зони (ИИЗ) на 
пет държави: Дания, Финландия, Германия, Русия и Швеция. Предвижда се 
обслужващата станция да бъде разположена в ИИЗ на Швеция. Планирано е 
газопроводът да преминава през териториалните води на Германия и Русия - двете 
държави, където тръбопроводите излизат на брега. Газопроводът пресича 
териториалните води на Дания северозападно от Борнхолм.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на проекта се извършва 
в съответствие с Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст (Конвенция от Еспо), както и с националното законодателство 
по отношение на оценка на въздействието върху околната среда във всяка държава. 
Заданието за обхвата на оценката на въздействието върху околната среда беше 
предоставено на компетентните органи в областта на околната среда на 
заинтересованите страни през ноември 2006 г. След излагането му за разглеждане от 
обществеността до 16 февруари 2007 г., 129 становища или коментари относно 
заданието за обхвата на ОВОС бяха внесени от страна на компетентните органи и на 
обществеността на заинтересованите страни. През октомври 2007 г .  заданието за 
обхвата на ОВОС беше допълнено с нов доклад относно състоянието на проекта, който 
предоставя информация за изменения в трасето на газопровода в отговор на получените 
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коментари. Окончателният доклад по ОВОС с преводи на съответните езици се очаква 
да бъде представен през април 2008 г.

Предвижда се полагането на първия тръбопровод да започне през 2008 г. и да 
приключи до края на 2009 г. Пускането в експлоатация на първия тръбопровод заедно с 
морската обслужваща платформа се предвижда за 2010 г.  Вторият тръбопровод се 
предвижда да бъде положен на по-късен етап, а пълният капацитет на преносната 
система да бъде достигнат през 2013 г. Продължителността на живот на газопреносната 
система се оценява на 50 години.

Справочният материал, използван за съставянето на информационния доклад, включва 
заданието за обхвата на ОВОС1; становищата и коментарите, предоставени от органите, 
компетентни в областта на околната среда и други органи, и от обществеността на 
заинтересованите страни; доклада за настоящото състояние на проекта2, както и 
информацията, предоставена на Интернет страницата на акционерно дружество 
„Северен поток”3. Трябва да се подчертае, че информацията, която служи като 
източник, а така също и въздействието, посочено в този документ, не представят 
крайните последствия от проекта върху околната среда. Например информацията 
относно евентуалните технически решения за предложения тръбопровод все още 
предстои да бъде изготвена. Преработеният материал за въздействието върху околната 
среда ще бъде представен в окончателния доклад по ОВОС, който се очаква да бъде 
готов през април 2008 г.

2. ПРИЛОЖИМИ МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Конвенция на ООН по морско право

2.1.1. Общи положения

Държавите – страни по Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) се 
споразумяха по подробен нормативен инструмент, който да регулира експлоатацията, 
опазването и управлението на океаните. Всяка от страните: Германия, Русия, Дания, 
Финландия и Швеция е ратифицирала конвенцията и прилага в своето национално 
законодателство нейните разпоредби, включително и тези по отношение на 
териториалното море, ИИЗ и континенталния шелф.

Част ХІІ от конвенцията съдържа общите разпоредби, свързани със защитата и 
опазването на морската среда. Така например съгласно член 1924 държавите имат общо 
задължение да защитават и опазват морската среда. Съгласно член 1945 държавите 
трябва да вземат всички съвместими с конвенцията мерки, необходими за 

                                           
1 Акционерно дружество „Северен поток”, документ с информация за проекта. Подводен газопровод през 
Балтийско море.
2 Акционерно дружество „Северен поток”, състояние на трасето на газопровода „Северен поток” в 
Балтийско море.
3 Виж http://www.nord-stream.com/eia.html
4 UNCLOS, Част XII, член 192.
5 UNCLOS, Част XII, член 194.
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предотвратяване, намаляване и контролиране на замърсяването на морската среда от 
всякакви източници.

Конвенцията съдържа специфични разпоредби за правата и задълженията на 
крайбрежните държави и други държави с оглед полагането на подводни кабели и 
тръбопроводи по континенталния шелф. Член 796 гласи:
1. Всички държави имат право да полагат подводни кабели и тръбопроводи върху 
континенталния шелф съгласно разпоредбите на този член.
2. При условие че се спазва правото ѝ да взема разумни мерки за изследването на 
континенталния шелф, за разработването на неговите природни ресурси и за 
предотвратяването, намаляването и контролирането на замърсяването от 
тръбопроводи, крайбрежната държава не може да създава пречки за полагането или 
поддържането на такива кабели или тръбопроводи.
3. Провеждането на трасето за полагане на такива тръбопроводи върху 
континенталния шелф става със съгласието на крайбрежната държава.

2.1.2. Изключителни икономически зони

Изключителните икономически зони на крайбрежните държави са определени в 
съответствие с Част V на UNCLOS. Съгласно Член 577 максималната ширина на ИИЗ е 
200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното 
море. Поради малката ширина на Балтийско море цялата водна площ се състои или от 
териториални води, или от ИИЗ на крайбрежните държави. За разделянето на ИИЗ в 
Балтийско море е постигнато съвместно споразумение между крайбрежните държави.

Правата, юрисдикцията и задълженията на крайбрежните държави в ИИЗ са определени 
в член 568, а правата и задълженията на другите държави в ИИЗ са определени в член 
589. Член 6010 определя разпоредбите относно изграждането на съоръжения и 
конструкции в ИИЗ. 
1. В изключителната икономическа зона крайбрежната държава има изключително 
право да изгражда, да разрешава и регулира изграждането, експлоатацията и 
използването на:

а) изкуствени острови;
б) съоръжения и конструкции за целите, предвидени в чл. 56, и за други 

икономически цели;
в) съоръжения и конструкции, които могат да пречат на упражняването на 

правата на крайбрежната държава в зоната.

2. Крайбрежната държава има изключителна юрисдикция върху такива изкуствени 
острови, съоръжения и конструкции, включително и юрисдикция по отношение на 
митнически, данъчни, санитарни и имиграционни закони и правила и закони и правила, 
отнасящи се до безопасността.
Член 60 също така определя, че всички излезли от употреба подводни съоръжения или 
конструкции, които са изоставени или не се използват повече, се премахват, за да се 
                                           
6 UNCLOS, Част VI, член 79, параграфи 1-3.
7 UNCLOS, Част V, член 57.
8 UNCLOS, Част V, член 56.
9 UNCLOS, Част V, член 58.
10 UNCLOS, Част V, член 60, параграфи 1-2.
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осигури безопасността на корабоплаването […] риболова, защитата на морската 
среда и правата и задълженията на други държави11.

2.2. Конвенция на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст

Конвенцията на ИКЕ/ООН12 за оценка на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст (Конвенция от Еспо, Конвенция за ОВОС) формулира 
задълженията както за оценка на въздействието върху околната среда от определени 
проекти, така и за уведомяване и консултации с други страни за вероятно значително
вредно въздействие върху околната им среда. Германия, Дания, Швеция и Финландия 
са страни по Конвенцията от Еспо, докато Русия само е подписала конвенцията, без да 
я е ратифицирала.

Поради естеството на проекта подводният тръбопровод е свързан с трансгранично 
въздействие върху околната среда на заинтересованите страни, както и на трети страни 
(само засегнати страни). Съгласно член 313 по отношение на всяка дейност, която може 
да окаже значително вредно трансгранично въздействие, страната на произход 
уведомява засегнатите страни колкото е възможно по-рано и не по-късно от датата на 
информиране на обществеността в собствената страна. В съответствие с Приложение 
I14 изграждането на газопроводи с голям диаметър фигурира в списъка с видовете 
дейности, за които се прилага конвенцията. През април 2006 г. компетентните органи 
по ОВОС в Дания, Финландия, Германия, Русия и Швеция единодушно решиха член 3 
да бъде приложен по отношение на проекта за подводен газопровод „Северен поток”.

При процедурата по уведомяване страните на произход (Германия, Дания, Швеция и 
Финландия) и Русия трябва да уведомят всички засегнати страни (страните на 
произход, Русия, Естония, Латвия, Литва и Полша). Съгласно Конвенцията от Еспо в 
случай на проект за газопровод страните на произход също са сред засегнатите страни.

3. ПРИЛОЖИМИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ

3.1. Директива за ОВОС

Проектът за газопровод попада под разпоредбите на Директивата на Съвета от 27 юни 
1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (85/337/ЕИО, 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО; Директива за ОВОС) съгласно 
Приложение I15. Конвенцията от Еспо беше одобрена от Европейската общност на 24 
юни 1997 г. и беше ратифицирана от държавите-членки. Повечето от задълженията по 
                                           
11 UNCLOS, Част V, член 60, параграф 3.

12 Икономическа комисия за Европа на ООН.
13 Конвенция на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, 
член 3, параграф 1.
14 Конвенция на ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, 
Приложение I, член 8.
15 Директива на Съвета 97/11/EC, Приложение I, член 16.
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Конвенцията от Еспо се изпълняват чрез Директивата за ОВОС.

Член 716 от Директивата за ОВОС определя задълженията на държавите-членки по 
отношение на възможно значително трансгранично въздействие върху околната среда и 
участието на други държави-членки в процедурата по оценка на въздействието върху 
околната среда. Съгласно член 7, държавите-членки, на чиято територия се очаква 
извършването на проекта, трябва, наред с другото, да предоставят информация на 
компетентните органи и на обществеността на заинтересованите държави-членки и да 
им дадат възможност да изразят своето становище. Освен това заинтересованите 
държави-членки трябва да имат възможност да проведат консултации относно 
възможните трансгранични последствия от проекта. Държавите-членки на ЕС са 
транспонирали Директивата за ОВОС в техните национални законодателства.

3.2. Национални законодателства

Освен разпоредбите на UNCLOS, в ИИЗ на крайбрежните държави се съблюдават
действащите национални законодателства, свързани с прилагането на Конвенцията. 
Освен това всяко национално законодателство, прието от дадена крайбрежна държава 
по отношение на процедурата за издаване на разрешително за изграждане и 
експлоатация на тръбопровод, се спазва в ИИЗ на държавата. Правото за обжалване на
решения по издаване на разрешителни е предмет на съответното национално 
законодателство на всяка държава.

Изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията от Еспо, които 
понастоящем не са обхванати от законодателството на Европейската общност и в 
частност от Директивата за ОВОС, е задължение на държавите-членки на ЕС.

4. ВЪЗМОЖНИ АЛТЕРНАТИВИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В становищата на националните компетентни органи, както и в коментарите на 
обществеността, заданието за обхвата на оценката за въздействието върху околната 
среда се критикува заради липсата на представени действителни алтернативи на 
трасето на тръбопровода с изключение на нулевата алтернатива. Като алтернатива на 
проекта за газопровод под вода определени среди предложиха изграждането на 
сухоземни алтернативни трасета на газопровода. Изпълнителят на проекта обаче не ги 
възприема като осъществими алтернативи на трасето под вода, тъй като проектът 
изрично е разработен за подводна доставка на газ като противовес на съществуващите 
възможности за доставки на газ по суша.

Според изпълнителя на проекта сухоземните варианти като например „Ямал–Европа“ и 
„Амбър“, които бяха представени като алтернативи на проекта за пренос под вода в 
документа с информация за проекта, са отхвърлени, позовавайки се на принципа за 
доставяне на природен газ на европейския пазар с минимален риск от политическа или 
икономическа нестабилност, които понякога са свързани със сухоземните трасета на 
тръбопроводите. Трасето „Ямал–Европа“ би преминавало от Русия до Централна 
                                           
16 Директива на Съвета 97/11/EC, член 7.
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Европа и би било успоредно на съществуващия белоруски тръбопровод. Трасето 
„Амбър“ би преминавало от Русия, през Латвия и Литва до Полша, където би се 
свързало с тръбопровода „Ямал–Европа“.

След публикуването на заданието за обхвата на оценката за въздействието върху 
околната среда изпълнителят на проекта разработи алтернативни варианти на трасето, 
предназначени да изменят очертанията на тръбопровода, представени в заданието за 
обхвата на ОВОС. Възможните алтернативи са представени в документа „Състояние на 
трасето на тръбопровода „Северен поток“ в Балтийско море“, който беше публикуван 
през октомври 2007 г. и в момента е предоставен за обществено разглеждане. 
Алтернативните възможности включват изменения на очертанията на тръбопровода във 
Финския залив, Балтийско море (централната част на Балтийско море) и южната част 
на трасето в Дания и Германия. Целта на преработката е също така да се намали
въздействието върху околната среда от проекта чрез свеждане до минимум на 
необходимостта от изменения на морското дъно.

5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА НА БАЛТИЙСКО МОРЕ И КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА

Балтийско море е вътрешно море и затова представлява особено чувствителна 
екосистема с отличителни природни характеристики. Освен това морето вече е 
подложено на свръхнатоварване от замърсители. На места топографията на морското 
дъно се характеризира с голяма неравномерност. Това налага ограничения върху 
предложеното трасе на тръбопровода и до известна степен ще усложни дейностите по 
полагането. Очаква се най-голямото въздействие върху околната среда да се получи по 
време на и непосредствено след строителството на тръбопровода и на обслужващата 
платформа.

5.1. Биота

5.1.1. Етап на полагане

Възможно е флората и фауната да бъдат застрашени от строителните работи на 
мястото, където тръбопроводът излиза на брега, поради дифузия на седиментите по 
време на изгребването на земните маси и насипните работи. В резултат от 
затъмнението биомасата на морското дъно може временно да намалее. Дифузия на 
седиментите може да настъпи също и при платформата за обслужване поради 
потенциални изкопни работи. Това може да има отражение върху рибата и бентичната 
фауна, както и върху морските бозайници и птици в близост до площадката на 
платформата.

Натоварването със суспензирани седименти и седиментацията могат да засегнат в 
частност морската бентична фауна и флора. Очаква се смущенията в бентичните
организми да бъдат най-големи на места със седименти, замърсени с неорганични или 
органични частици, и в райони, където морското дъно представлява здрава скална 
основа. В райони с протичаща ерозия на пясъка насипните работи по време на 
строителството също могат да имат въздействие върху местните бентични организми. 
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Оценява се, че бентичната флора и фауна ще колонизират отново площадките, където 
се планират изгребване на земни маси и прокопаване, в течение приблизително на 
няколко години. 

Дейности по време на етапа на полагане, като например взривни работи и увеличен 
корабен трафик, могат да причинят смущения при пръстеновия тюлен (Phoca
hispida/Pusa hispida). Освен това през зими с минимално ледено покритие районите за 
размножаване на пръстеновия тюлен може да съвпаднат с източния строителен район. 
Допълнителни видове риби вероятно ще бъдат привлечени от опорите на обслужващата 
платформа и струпаните върху морското легло скали под нея. Този така наречен 
изкуствен ефект на рифа ще има въздействие и върху останалата флора и фауна.

Може да настъпят смущения във флората и фауната на крайбрежните райони от 
шумовото въздействие по време на строителния етап. Строителството също така може 
да предизвика смущения по отношение на местата за почивка на мигриращите видове, 
както и на районите за презимуване и размножаване на птиците. Освен това 
плавателните съдове, които се движат към и от базите за доставка на тръби на сушата, 
ще предизвикват шум, а от корабното гориво ще се образуват замърсители на 
атмосферния въздух, пренасяни по въздушен път, които ще въздействат върху птиците 
и морската фауна в близост до базите за доставка.

5.1.2. Етап на експлоатация и преустановяване на експлоатацията

Дейностите преди пускането в експлоатация на тръбопровода включват заустване на 
филтрирана морска вода, използвана за водни изпитания на подводната площадка. 
Бедната на кислород вода след изпитанията може да причини временно понижение на 
нивото на кислорода, както и нарушаване на равновесието на солеността на морската 
вода около мястото на заустването. 

Може да възникне местно въздействие върху бентичната флора и фауна в резултат от 
изменения в пренасянето на седименти, поради промени в топографията и морските 
течения: покрай тръбата може да се натрупва повече пясък, докато в други райони се 
изнася пясък. Оценява се, че въздействието от разтваряне на токсични елементи от 
антикорозионното покритие и анодите на тръбата ще бъде малко или никакво. 

Оценява се, че по време на експлоатационния етап на тръбопровода смущаващото 
въздействие върху рибите, птиците и морските бозайници ще бъде доста малко. 

Инциденти като потъване, закотвяне и засядане на кораб или задействане на 
експлозиви могат да увредят тръбопровода и в резултат природен газ да бъде изпуснат 
в морската среда или въздуха. Изпуснатият газ вероятно ще образува струя от газ в 
морската вода и евентуално ще се разсее в атмосферата. Последствията от потенциално 
изтичане на газ върху морската среда вероятно ще бъдат незначителни, освен местното
въздействие върху морската биота в резултат от понижаването на нивото на кислорода 
и потенциалното пренасищане на морската вода с разтворен газ.

Оценява се, че демонтирането на тръбопроводната система ще има въздействие върху 
околната среда със същата величина като тези, предизвикани от планираните дейности 
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по полагането на тръбите.

5.2. Защитени територии

Въздействието на строителните дейности или дейностите по полагането на местата, 
където тръбопроводите излизат на брега, може да се отрази неблагоприятно върху 
защитени територии или зони за отдих, както и върху туризма.

5.3. Риболов и корабоплаване

Планираните дейности по дъното на Балтийско море вероятно ще имат въздействие и 
върху риболовната промишленост. Традиционни райони за риболов с трал биха били 
застрашени в зоната на коридора на преминаване на тръбопровода. Риболовът с трал би 
пострадал от строителните работи по време на полагането на тръбопровода, както и от 
принадлежащата зона за безопасност по продължение на тръбопровода. Риболовът 
също така би бил засегнат от етапа на строителство на обслужващата платформа 
поради потенциалната зона за безопасност от 500 м, която ще заобикаля площадката на 
платформата и в която корабният трафик ще бъде забранен. По продължението на 
тръбопровода по време на полагането му корабният трафик ще бъде забранен в 
потенциална зона за безопасност от 2500 м около плавателния съд за полагане. Местни
изменения в нивото на кислород в морската вода в резултат от влиянието на преградата 
също може да окажат въздействие върху риболова. Освен върху риболова измененията 
на морското дъно могат да окажат неблагоприятно въздействие и върху рибните запаси 
в Балтийско море.

Съществува потенциална опасност от сблъсък между плавателните съдове за полагане 
на тръбопровода и корабния трафик по време на етапа на полагане на тръбопровода. 
Изграждането и полагането на обслужващата платформа също биха оказали 
въздействие върху корабоплаването. В случай на потенциално изтичане на газ от 
тръбопровода и възпламеняване на облака от газ, образуван над морското равнище, 
може да се стигне до мигновено изгаряне, ако източникът на възпламеняване е наблизо. 
Това представлява опасност за корабоплаването, при положение че източникът на 
възпламеняване се намира на преминаващ кораб или на кораб, предизвикал изтичането 
на газ при закотвяне например. Все пак настъпването на такова събитие се оценява като 
изключително рядко, тоест веднъж на всеки хиляда до десет хиляди години.

5.4. Местна общественост и туризъм

Строителството на местата, където тръбопроводите излизат на брега, както и на 
обслужващата платформа би причинило шумови смущения и емисии от замърсители от 
изгарянето на гориво, пренасяни по въздушен път, което би оказало въздействие върху 
местната общественост и посетителите. Изграждането на шпунтови стени е дейността, 
за която се смята, че ще предизвика най-силен шум в околната среда в непосредствена 
близост. Вследствие на разсейването на седименти при изгребване на земни маси на 
площадката, където тръбопроводът излиза на брега, качеството на водата на близките 
плажове може да бъде влошено.

Обслужващата платформа няма да се вижда нито от остров Готланд, нито от 
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континенталната част на Швеция. 

5.5. Минни полета и химически оръжия

Последното проучване относно боеприпасите в Балтийско море беше извършено през 
1994 г.17 от Работната група по потопено химическо оръжие към Хелзинкската комисия 
за защита на водната среда на Балтийско море (HELCOM CHEMU) въз основа на 
национални доклади. През 2006 г. Националният научноизследователски институт по 
навигация и хидрография (Министерство на отбраната, Руска федерация) представи 
информация за технологичните рискове, свързани с подводни места с потопени 
боеприпаси в района.

Разположението и състоянието на потенциалните боеприпаси в предложения коридор 
за преминаване на тръбопровода в момента се проучват от изпълнителя на проекта. 
Първоначално коридор от два километра беше прегледан за големи обекти. За по-
подробно изследване подложеният на преглед район постепенно беше стесняван, така 
че да обхване двата коридора от по 15 метра по продължение на проектираните 
тръбопроводи. Вероятността от задействане на мини или химически боеприпаси, 
потопени на морското дъно, е сведена до минимум чрез проектиране на очертанията на 
трасето, така че то да заобикаля места с установено наличие на потопени боеприпаси и 
минни полета или маршрутите за тяхното транспортиране, и чрез избягване на всякакви 
строителни дейности в близост до тях. 

5.6. Критика на проектното предложение

5.6.1. Биота

Според становищата и коментарите, дадени от компетентните органи и 
обществеността, особено внимание трябва да се обърне на хранителните райони на 
северните морски птици със слаборазвити криле (от сем. Alcidae) и на видовете птици, 
които се хранят с бентична фауна. За предотвратяване или свеждане до минимум на 
щетите върху птичия свят етапът на полагане би трябвало да се организира извън 
периодите на гнездене и миграция от май до юли. Продължаване на проучването ще е 
необходимо по-специално по отношение на въздействието върху индикаторните 
организми, най-важните видове риби и тюлени, както и върху видовете птици в 
архипелага. Трябва да бъдат оценени потенциалното изпускане на биогенни елементи 
от седиментите и тяхното въздействие върху растежа и размножаването на 
водораслите, а после и върху морската екосистема. 

5.6.2. Защитени територии

В момента в съответствие с изискването на Европейската комисия се проучва 
разпростирането на екологичната мрежа Натура 2000 върху ИИЗ. Трябва да се установи 
дали в засегнатия район ще има рифове или плитчини, посочени в Приложение І, или 
видове (сив тюлен, пръстенов тюлен, птици, обитаващи открито море), посочени в 
                                           
17 Вж. Работна група по потопено химическо оръжие: Доклад за химическите боеприпаси, потопени в 
Балтийско море.
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Приложение ІІ на Директивата за местообитанията18, и да се оцени въздействието на 
проекта върху тях.

5.6.3. Времева рамка и процес на планиране на проекта

Заданието за обхвата на оценката на въздействието върху околната среда беше
подложено на критика заради планираната тясна времева рамка, което налага 
ограничения върху извършването на подробна оценка на въздействието и 
изработването на достатъчно подробно задание за обхвата на ОВОС. Трябва да бъдат 
извършени допълнителни проучвания, като картиране на топографията на морското 
дъно, инвентаризация на биотата и изследване на вредните вещества, биогенните
елементи и техните концентрации в засегнатия район, с оглед получаване на точна 
информация за действителното въздействие на проекта. Преди строителството на 
предложения тръбопровод трябва да бъде установена процедура за подаване на 
информация за проследяване на въздействието по време и след етапа на полагане.

Трябва да бъде оценена по-подробно концентрацията в седиментите на биогенни 
елементи и вредни вещества като тежки метали и органични замърсители. 
Потенциалното изпускане на биогенни елементи и вредни вещества от седиментите, 
както и тяхното транспортиране, отлагане и свързване в организмите също трябва да 
бъдат оценени. Съществуващата информация за вредни вещества, посочена в заданието 
за обхвата на оценката на въздействието върху околната среда, трябва да бъде 
предоставена за разглеждане от обществеността.

5.6.4. Аспекти, свързани със здравето и сигурността

Освен въздействието върху рибните запаси и риболова трябва да бъде оценено и 
въздействието върху човешкото здраве от рибата, използвана за храна. Трябва да бъде 
проведено последващо проучване за натрупването и въздействието на тежки метали, 
замърсители и други вредни вещества в хранителната верига.

Изискано беше проучване на районите с газови вентили и свързаните с тях 
потенциални разрушавания на скали в зоната на газопровода, с оглед гарантиране на 
сигурността на газопровода. Етапът на строителство би имал значително въздействие
върху морската среда, затова в процеса на строителство трябва да се използва 
технология, причиняваща най-малки вреди на околната среда. Също така трябва да 
бъде изследвано потенциалното въздействие върху предложения тръбопровод и 
обслужващата платформа от стогодишна буря в Балтийско море.

Трябва да бъде установено наличието на възможни останки от потопени кораби в 
района на изпълнение на проекта и да бъде оценена опасността от изтичане на масла 
или изпускане на вредни вещества от корабните останките. Трябва да бъдат 
локализирани и съответно третирани възможни останки от химически оръжия и 
боеприпаси, потопени на морското дъно. Заустването на бедна на кислород промивна 
вода може да окаже потенциално вредно въздействие върху морската среда през 
периода преди пускане в експлоатация. 

                                           
18 Директива 92/43/ЕИК относно съхранението на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
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5.6.5. Общи аспекти

В допълнение към въздействието върху околната среда, изброени по-горе, общата 
ширина от два километра, определена за коридора за тръбопровода, е подложена на 
критика заради пренебрегване на местните колебания в морските течения и седименти. 
Районът, в който очакваното въздействие би се появило, варира в зависимост от 
характера на дейността, оказваща въздействие, както и от специфичния характер на 
въпросното въздействие. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Очаква се най-значимото въздействие върху околната среда от проекта за изграждане 
на газопровод да се яви по време на етапа на строителство на двата съседни подводни 
тръбопровода за пренос на газ и на обслужващата платформа. Поради голямото 
разнообразие в топографията на морското дъно на Балтийско море проектът ще изисква 
изменения на морското дъно. Измененията на морското дъно ще настъпят в резултат от 
изгребване на земни маси, прокопаване, стоварване на скална маса, взривяване, 
насипване, подравняване на морското дъно и други дейности по време на етапа на 
строителство. Оценява се, че подравняването на морското дъно и насипването ще 
предизвикат най-значимо въздействие върху околната среда от изпълнението на 
проекта по отношение на водния стълб и на морското дъно. Потенциалнoто
въздействие от измененията на морското дъно включва промени в морските течения, 
разпръскване на седименти, пренасяне на вещества в междинни води и изменения в 
разнообразието на бентичната фауна. По време на етапа на експлоатация се очаква да 
настъпят сравнително малко неблагоприятни последствия за околната среда.

Трябва да се отбележи, че икономическите и политическите интереси, свързани с 
проекта за газопровод, повлияха значително върху общественото обсъждане на 
въздействието на проекта върху околната среда. Заданието за обхвата на оценката на 
въздействието върху околната среда преди всичко беше критикувано за тясната 
времева рамка и следващата от това липса на достатъчно подробни проучвания на 
възможното въздействие върху морската среда и крайбрежните зони, както и за липсата 
на действителни алтернативи на тръбопровода и неговите очертания.

За някои представители на обществеността в частност се оказа трудно да разберат 
правилно доколко уместна е информацията, изложена за разглеждане от страна на 
обществеността, и хода на процедурата по оценка на въздействието върху околната 
среда. Заданието за обхвата на оценката на въздействието върху околната среда още не 
представя резултатите от цялостния процес на оценка на въздействието върху околната 
среда, но демонстрира въздействието върху околната среда, оценено за проекта, и 
методите, използвани за неговата оценка. Процесът на оценка на въздействието върху 
околната среда в момента е в ход и резултатите ще бъдат представени от изпълнителя
на проекта в окончателния доклад по ОВОС, който се очаква да бъде завършен през 
април 2008 г.  Следователно на този етап е прибързано да се представят всякакви 
окончателни оценки на възможното въздействие върху околната среда от проекта за 
изграждане на газопровода.
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