
 

                      

 Проект „Прилагане на Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО в България – разработване на Програми 

от мерки съгласно чл. 13“ 

[Implementation of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) in Bulgaria – 
Development of Programmes of Measures under Article 13] 

 

 

 

                                                                    

Законодателна рамка: 

 

Европейската Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО [РДМС] осигурява 

рамка за всяка държава членка, която би 

следвало да предприеме необходимите 

мерки за постигане и / или поддържане на 

добро състояние на морската околна среда 

до 2020 г. [Good Environmental Status, GES].  

 

Съгласно чл. 13 от РДМС, държавите - членки трябва да разработят регионално 

координирани и съгласувани програми от мерки [Programs of measures, PoMs] до 

края на 2015 г. 

Страните следва да нотифицират разработените програми от мерки пред 

Европейската комисия [ЕК] до 31 март 2016 г.  

 

Съгласно чл. 3, ал. 4, т. 10 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води 

(ПМС № 273 от 23.11.2010 г.) в Р България, компетентния орган за разработването и 

прилагането на програмите от мерки е Басейнова дирекция за Черноморски район-

Варна (БДЧР-Варна) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ): 

http://www.bsbd.org/UserFiles//File/Naredba%20za%20morskite_vodi.pdf  

 

 

 



 

Цели на проекта: 

 

Проектът има за цел да подпомогне Басейнова Дирекция за Черноморски район – 

Варна в процеса на разработване националните програми от мерки [ПоМ] по чл. 13 от 

РДМС, както и тяхното докладване пред Европейската комисия до 31 март 2016 г. 

Също така ще бъде оказана помощ на съответните компетентни органи/организации/ 

в процеса на прилагане на мерките през 2016 г. 

За тази цел в рамките проекта ще бъде разработено ръководство, адаптирано към 

българските условия, съдържащо отделните стъпки и механизми за разработване на 

националните мерки и служещо за подпомагане на българските компетентни органи 

за прилагане на мерките в България.  

Също така ръководството ще послужи като модел за добра практика и принос за 

насърчаване на регионалното сътрудничество и координация в морски регион 

Черно море, както с Румъния, така и с другите Черноморски страни, чрез Комисията 

за опазване на Черно море от замърсяване [Черноморската комисия]. 

 

Предвидени са две координационни срещи с компетентните институции и със 

заинтересованите страни - през пролетта на 2015  г. и есента на 2016 г., за запознаване 

с текущите дейности по проекта, както и за обсъждане на планираните мерки.  

 
 

Очаквани резултати:  
 
 Укрепване на административния капацитет по отношение на прилагането на 

РДМС. 

 подобряване на двустранните отношения и обмяната на опит с други страни от 

ЕС от други морски региони по отношение на прилагането на РДМС.  

 изготвено ръководство, съдържащо основните стъпки за разработване на 

националната програма от мерки следвайки разработеното ръководство на ЕК по 

отношение на чл. 13 от РДМС, включително подпомагане на процеса на провеждане 

на публичните консултации на проекта на националната програма от мерки по чл. 12 

от НООСМВ / чл. 13 от РДМС; 

 разработена национална програма от мерки съгласно чл. 13 от РДМС. 

 докладване на националната ПоМ пред ЕК и ЕАОС в срок (до 03.2016 г.) 

съгласно разработените от ЕК формуляри. 

 


