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ПРОТОКОЛ № 1 / 13.12.2018 г. 

от ІI-ро заседание на Експертна консултативна група по прилагане на  

Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) 

 

На 13.12.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на БДЧР, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33, се 

проведе работна среща на Експертна консултативна група (ЕКГ) по Заповед                                

№ РД-90/14.02.2018 г. на министъра на ОСВ за сформиране на ЕКГ, подпомагаща работата на 

Консултативния и координационен Съвет (ККС) по прилагане на РДМС, на която бяха 

поканени всички членове на групата предвид тематиката и дневния ред (Приложение 1 - 

Присъствен списък). Темата на проведената срещата е Доклад на Европейската комисия за 

оценка на програмите от мерки на държавите членки съгласно РДМС (2008/56/ЕО), 

подготовка на отговор по констатациите за Република България и изготвяне на план за 

действие. 

Срещата протече при следния дневен ред: 

1. Представяне на общите препоръки към Програмата от мерки (ПоМ) на България 

съгласно Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО). 

2. Детайлно представяне на препоръките на комисията към ПоМ на България по 

дескриптори. 

3. Дискусия по ПоМ по съответните компетентни институции и запознаване на 

присъстващите с получените в БДЧР становища. 

 

Срещата беше официално открита от Председателя на ЕКГ - госпожа Консулова, Директор 

на БДЧР. На срещата присъстваха представители на Дирекция „УВ“ МОСВ, РИОСВ – Варна, 

ИА „Морска администрация“, РЛ – Бургас, ИАОС. В процеса на дискусия проведена между 

участниците бяха засегнати следните въпроси: 

По точка 1 и 2 от дневния ред 

От страна на БДЧР беше изнесена презентация, в която бяха представени общите 

препоръки към програмата от мерки (ПоМ) на България съгласно РДМС (2008/56/ЕО), след 

което бяха представени констатациите на ЕК в детайли по дескриптори. От страна на 

участниците бяха дискутирани, както следва 

По Дескриптор 2 „Неместни видове“ Е. П., ИАМА отбеляза, че контрола на по-малките 

плавателни съдове е труден както и предложение за повишаване на контрола върху по-

големите рибарски кораби. Г. Б., МОСВ предложи това да бъде представено в писмен вид и да 

бъде включено в отговора до ЕК. Отбелязано беше, че до момента всички плавателни съдове 

си плащат за отпадъци, като пристанищата осигуряват съдове и условия за изхвърлянето на 

отпадъци. Дискусията продължи по отношение на Европейската стратегия за пластмасите в 

кръговата икономика, която след като влезе в сила следва да бъдат предприети конкретни 

мерки. 

По Дескриптор 7 „Хидрографски изменения“ Г. Б., МОСВ обърна внимание , че 

съществува Консултативен съвет (КС) по Морско пространствено планиране (МПП) и проект 

за Морски Пространствен План. 

По Дескриптор 11 „Подводен шум и енергия“ беше дискутирана необходимостта от 

изготвяне и финансиране на съвместен проект между България и Румъния, определяне на 

прагови стойности, TG “Noice”, мониторинга провеждан от фирмите при проучване за добив 

на нефт и газ. 

По Дескриптор 1,4, Местообитания във водния стълб и Дескриптор 1, 4, 6 

Местообитания на морското дъно, по отношение на общите препоръки за предоставяне на 

повече информация за пространствена защита, беше отбелязан текущият проект на НСЗП, 

МОСВ „Натура 2000 в Черно море“и основната му дейност - проучване и картиране на 
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природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне 

на природозащитното им състояние. 

По точка 3 от дневния ред: 

Беше проведена дискусия по ПоМ по съответните компетентни институции, като за 

целта ПоМ беше представена в табличен вид по министерства. Не присъстваха представители 

от МЗХГ, ИАРА, ИО-БАН, РИОСВ-Бургас, ИРР - ССА, ИБЕИ-БАН, БАБХ, МИ, МТ, МВР, 

ДППИ, МЗ. Присъстващите бяха запознати с представените становища в отговор на поканата 

за ІI-то заседание на ЕКГ, както следва: 

 Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ (УООП), МОСВ; 

 Дирекция „Националана служба за защита на природата“ (НСЗП), МОСВ; 

 Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“, МЕ; 

 Дирекция „Национална транспортна политика“, МТИТС. 

От страна на Г. Б., Дирекция „УВ“, МОСВ беше направено предложение общите мерки с 

Румъния (трансгранични) да бъдат включени в дневния ред за срещата на WG Black Sea 

планирана за февруари 2019 г. в Констанца. Също така да бъде предоставена информация по 

отношение на приетия Регионален план за морски отпадъци от Черноморската Комисия. 

По време на дискусиите бяха засегнати по-детайлно следните мерки: 

Мярка № 4 Подобряване на управлението на отпадъците, генерирани от кораби. 

Мярка № 7 Стимулиране на щадящи околната среда практики за риболовни кораби, 

извършващи дребно-мащабен риболов. 

Мярка № 14 Изготвяне/ актуализиране на планове за управление на защитени зони и 

територии, като се имат предвид изискванията на Рамковата Директива за Морска 

стратегия 2008/56/ЕО, включително определените национални и общи (съгласувани) с 

Румъния цели за постигане на добро състояние на морската околна среда – съгласно 

становището предоставено от НСЗП България се намира в закъснение по отношение на 

процеса на издаване на заповеди за обявените защитени зони за местообитания и изготвяне на 

планове за управление на защитените зони и беше отбелязано, че е в ход настоящият проект 

на НСЗП, МОСВ – „Знания за Натура“. 

Мярка №16 „Разработване и прилагане на общ план за действие за ранно откриване, и 

смекчаване, и оценка на въздействието на неместни видове“ от страна на Е. П., ИАМА беше 

отбелязано, че вече е влязла в сила Баластната конвенция и се актуализира Наредбата за 

предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност. Коментиранa беше 

Директива 2000/59/ЕО, която има за цел да защити морската среда от отрицателните 

последици, дължащи се на изхвърлянето на отпадъци от кораби, ползващи пристанища на 

територията на ЕС. 

Мярка № 17 Изменение на съществуващото законодателство, когато е необходимо, чрез 

въвеждане на разрешителен режим за дейности в морската среда. 

Mярка № 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. 

Мярка № 21 Внедряване на „морските отпадъци“ в съществуващото законодателство  

Mярка № 22 Ограничаване на генерирането на подводен шум в морската среда от 

офшорните инсталации (платформи). 

Mярка № 23 Създаване на регистър на антропогенния импулсен и продължителен шум, 

следвайки стандартизираните задължителни изисквания за докладване с цел същият да се 
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превърне в оперативен инструмен - Необходимо е да бъде изискана информация/данни от МЕ, 

както и ДППИ, за източници на антропогенен шум. 

 

РЕШЕНИЯ И ПРОИЗТИЧАЩИ ЗАДАЧИ: 

1. Изготвяне на писма до неприсъствалите членовете на ЕКГ, както и неизпратилите 

становище, с изрично искане на становища, в срок до 16.01.2019 г. по вече предоставената 

информация. 

2. Изготвяне на обобщен отговор до КВЕСМС, МОСВ до 17.01.2018 г. 

3. Финализиране на отговора до ЕК по отношение на Доклада за оценка на ПоМ по 

РДМС. 

 


