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Прилагане на Рамкова Директива за Морска Стратегия 
2008/56/ЕО (РДМС) в България.  

Дейности по разработване на Програмата от мерки 

 

 
Проект “Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) в България 

– разработване на програми от мерки, съгласно чл. 13”  
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА 



Рамкова Директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕО (РДМС): ново 
предизвикателство в опазването на европейските морета 

1. Биологично разнообразие; 
2. Неместни видове; 
3. Търговски видове риби, обект на промишлен 

риболов;  
4. Хранителни мрежи; 
5. Еутрофикация; 
6. Цялост на морското дъно; 
7. Хидрографски условия; 
8. Концентрации на химични замърсители в морската 

околна среда; 
9. Замърсители в морските хранителни продукти; 
10. Морски отпадъци; 
11. Въвеждане на енергия и подводен шум в морската ОС 

  РДМС 2008/56/ЕО надгражда РДВ 2000/60/ЕС в крайбрежните води и внедрява нов подход за 
изследване и опазване на морската околна среда на базата на 11 качествени дескриптора: 

Критерии и индикатори за ДСМОС 

 Всеки дескриптор се нуждае от 
критерий за описание на ДСМОС 

 Всеки критерий се нуждае от 
индикатор (метрика) 

 Тогава ДСМОС е стойност на този 
индикатор 

 Управлението на морската околна 
среда трябва да се извършва на ниво 
индикатор 



Първоначална 
оценка 

определения за 
ДСМОС, цели, 
индикатори 

2012 + 6 години 

Програми за 
мониторинг 

2014 

Програми от 
мерки 

2015 

Прилагане на 
програмата от 

мерки 

2016 

Оценка и 
адаптиране на 

морската 
стратегия 

На всеки 6 
години 

ДСМОС 
 

2020 

  Разработени и 

докладвани през 2013 г. 

  Разработени през 2014 г., 

докладвани през 2015 г. 

В процес на 

подготовка 



 

 Налице са частично добри определения за ДСМОС по дескриптори: 

  1- Биоразнообразие,  

  3 - Търговски видове риби,  

  5 – Еутрофикация 

  и 7 – Хидрографски условия,  

  

 но по другите дескриптори лисват дефиниции, или не са добре развити. 



D1,4,6 – Биоразнообразие - дънни местообитания 
D1,4 – Биоразнообразие - пелагични местообитания  
D1,4 – Биоразнообразие – риби 
D1,4 – Биоразнообразие – бозайници 
D1,4 – Биоразнообразие – птици 
D2 – Неместни видове  
D3 – Видове риби, които са обект на търговски интерес 
D5 – Еутрофикация 
D7 – Хидрографски изменения 
D8 – Замърсители 
D9 – Замърсители в риба и други морски храни 
D10 – Отпадъци  
D11 – Енергия, включително подводен шум 

Координирани с Румъния програми за 
мониторинг - чл. 11 РДМС 

Докладвани пред ЕК - януари, 2015 г. 

или 

Резултати: 



Дейности, насочени към запълване на 

празнините от данни при прилагането на РДМС 
 Настоящи проекти – период на изпълнение 2015-2016 

I. “Проучвания на съсоянието на морската околна среда и 
подобряване на програмите за мониторинг, съгласно РДМС – 
ISMEIMP”  

Цели: Запълване на празнините от данни - Дескриптори 1, 2, 3, 4, 5 и 
предложения за подобряване на програмите за мониторинг по 
всички дескриптори, на база на допълнително събрани данни и 
информация след първоначалната оценка през 2012.  

II. “Подобрен мониторинг на морските води – IMAMO” 
Цели: Запълване на празнините от данни за съдържанието на 

химични замърсители и биогени във води, седименти и биота в 
крайбрежните, териториалните води и ИИЗ на България - 
Дескриптори 8, 9 и частично 10. 

III. “Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и 
шума в морските води - MARLEN”  

Цели: Подобряване на научния и административен капацитет за 
оценка и прогнозиране на състоянието на морската околна 
среда – проучвания за по-добро разбиране относно морските 
отпадъци, еутрофикацията и подводния шум.  



 

Взаимодействие между трите партньорски проекта 

между БДЧР и ИО-БАН, финансирани от ФМ на ЕИП 

„Инструменти за оценка на 

отпадъците, еутрофикацията и 

шума в морските води-MARLEN“ 

  Провеждане на проучвания на 

отпадъците по брега и в морската околна 

среда (Дескриптор 10) 

  Проучвания на подводния шум 

(Дескриптор 11) 

„Подобрен мониторинг на морските 

води-IMAMO“ 

  Провеждане на проучвания на 

концентрациите на химични замърсители в 

морската околна среда (Дескриптор 8); 

  Проучвания на замърсители в морските 

хранителни продукти (Дескриптор 9); 

  Проучвания на съдържанието на 

пластмасови микрочастици в стомаси на 

риби (Дескриптор 10) 

„ISMEIMP“ 

Подобрени програми за мониторинг: 
   ...... 

  Д 8 - замърсители в морската околна среда; 

  Д 9 - замърсители в риба и други морски храни ; 

  Д 10 – морски отпадъци; 

  Д 11- енергия, включително подводен шум 



 Частично попълване на съществуващия недостиг на данни за 

морската околна среда; 
 

 Въз основа на проведените проучвания: 

 - Доразвиване на определенията за добър статус на морската   околна 

среда по отделните дескриптори, 

 - актуализиране / прецизиране на целите за ДСМОС, 

 - разработване или валидиране на индикаторите за постигането на 

целите или за определяне на дистанцията от ДСМОС.  
 

 Подобрени програми за мониторинг по чл. 11 от РДМС; по-

координирано, респ. ефективно и ефикасно праниране на програмите 

за мониторинг; 

 Подпомагане на планирането на програмите от мерки по чл. 13 от 

РДМС за постигане и поддържане на ДСМОС. 

Очаквани резултати 



Етап на разработване на програмата от 

мерки 

I.  Съществуващи мерки 

  Обобщени съществуващите мерки, съгласно РДВ, относно крайбрежните 
морски води – от ПУРБ; 

 

   Извършен анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ относно 
крайбрежните морски води  

 

  Изпратени писма до компетентните органи за предоставяне на информация 
относно съществуващи мерки, имащи отнишение към прилагането на РДМС. 

 

  Извършен първоначален анализ доколко съществуващите мерки обхващат 
различните видове натиск и с кои дескриптори са обвързани. 

 

Обобщени изводи 

 Нисък процент в напредъка по изпълнението на мерките включени в ПУРБ.  

 Причини:  

  - Липса на финансови средства.  

  - Не поемане на отговорност и не припознаване на част от мерките от 
отговорните органи. 

 Резултат: 

 Положителен ефект, от изпълнението на мерките, е констатиран само за 4 от 
определените 13 водни тела в крайбрежните морски води.  

 Необходимо е прецизиране и конкретизиране на част от съществуващите мерки 



Етап на разработване на програмата от 

мерки 

ІІ. Нови мерки 

В процес на планиране са нови мерки, на база на : 

  - анализа на ефекта от изпълнението на мерките в 
ПУРБ относно крайбрежните морски води; 
 

  - анализ на степента на покритие на различните 
видове натиск от съществуващите мерки; 
 

  - в рамките на проект, финансиран от ЕК, се обсъждат 
общи или координирани мерки в между България и 
Румъния 

 



Разработване на програмата от мерки 

Какво предстои? 

 допълване на списъка от мерки, интегрирано с актуализацията 
на ПоМ, съгласно РДВ;  

 съгласуване на национално ниво на разработените формуляри за 
докладване на програмите от мерки; 

 консултиране със заинтересованите страни и обществеността на 
обхвата на програмата от мерки; 

 Екологична оценка на програмата от мерки; 

 консултиране на проекта на програмата от мерки и екологичната 
оценка със заинтересованите страни и обществеността – ноември, 
2015 г. 

 Утвърждаване на програмата от мерки от Министерски съвет 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

Сътрудничество между различните отрасли, свързани с използване на 
морската околна среда и нейното опазване (РДВ+РДМС+МПП=ДЕС) 

КРАЙНА ЦЕЛ  

Постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда 



Благодаря за вниманието!  

      Въпроси, коментари, предложения? 

ТАНЯ МИЛКОВА 
Началник отдел “Опазване на морските води и 

мониторинг” 
 

Басейнова дирекция “Черноморски район” 

web: http://www.bsbd.org 

e-mail: bdvarna@bsbd.org                               

  tanya_milkova@bsbd.org 
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