Основна цел на Рамкова Директива за Морска стратегия
2008/56/ЕС е постигането или поддържането на
добро екологично състояние на морската околна среда
(ДСМОС) до 2020 г.
За тази цел е необходимо държавите-членки да разработят
Морски стратегии с програми от мерки до 2016 г.
РДМС 2008/56/ЕО е транспонирана в българското
законодателство чрез Наредба за опазване на околната среда в
морските води от 2010 г.
Обхватът на директивата включва териториалните води
(12-милната зона) и изключителната икономическа зона (ИИЗ)
на Република България.
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Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда
(съгласно чл. 8), дефинициите за добро състояние на морската
околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9) и набелязването на
екологични цели и свързаните с тях индикатори (съгласно чл. 10)
представляват първата част от Морската стратегия. Разработени
са през 2012 г.
(http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/).
Програмата за мониторинг (чл. 11) е втората част на Морската
стратегия и е разработена през 2014 г.
(http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd_mp/).
Програмата от мерки (ПоМ) (чл. 13) е третата част от Морската
стратегия на Р България.
ПоМ е изготвена от Басейнова дирекция „Черноморски
район“ (БДЧР) с подкрепата на два проекта:
 Проект "Техническа и административна подкрепа за прилагане
на РДМС в България и Румъния - фаза II“, финансиран от
Европейската Комисия. Проектът е свързан с разработване на
общи мерки между Румъния и България
(http://www.bsbd.org/v2/bg/page_3058355.html и
http://projects.eionet.europa.eu/black-sea-marine-regiondocuments/library)
 Проект "Прилагане на Рамкова директива за морска
стратегия 2008/56/ЕО в България - разработване на Програми от
мерки съгласно чл. 13“: финансиран от Германската програма за
консултантска помощ (AAP). Проектът се фокусира върху
разработването на националните мерки.
(http://www.bsbd.org/bg/page_3267658.html).

Структура на Програмата от мерки
 Резюме на програмата от мерки
(документ за публични консултации);
 Приложение 1 – преглед на
съществуващите мерки;
 Приложение 2 – преглед на новите мерки;
 Приложение 3 – 23 формуляри с новите мерки.
За по-активно включване на компетентните органи и
заинтересованите лица по време на публичните консултации е
изготвен кратък въпросник с насочващи въпроси.
Периодът на изпълнение на програмите от мерки е
от 2016 до 2021 г.
Повече информация можете да намерите на следните линкове:
 http://www.bsbd.org/bg/merki_13_rdms.html
 http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=28&lang=bg
Проектът на Програмата от мерки, част от морската стратегия
на Р България включва общо 23 мерки, от които 6 мерки са
национални, а 17 мерки са трансгранични (общи и
координирани) между България и Румъния.
Период на общественото обсъждане на ПоМ: до 30.04.2016 г.
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