
 
 

ISMEIMP – Д-34-13/02. 04. 2015 г. 

Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени  съгласно РДМС 

Investigations on the State of the Marine Environment and Improving Monitoring Programs developed under MSFD                 

                         Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ управление по Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност  за съдържанието на документа се 
         носи от  Басейнова дирекция за Черноморски район и при никакви обстоятелства не може да се приема, че  
       този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското  
          икономическо пространство и Оператора на Програмата  -  Министерство на околната среда и водите. 

 

Проектът „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на 
програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“ е финансран по програма BG02 
“Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на 
морските води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
(ФМ на ЕИП) 2019-2014. 
 
Продължителност на проекта: 13 месеца, считано от 02. 04. 2015 г.  
 
Общата стойност на проекта: 1 357 557,173 лв.  
 
Бенефициент на проекта: Басейнова дирекция за Черноморски район-Варна 
 
Партньор: Институт по океанология - БАН 
 

Цели на проекта: 

1. Частично попълване на съществуващия недостиг на данни за морската околна среда по 
определените от Рамкова Директива за Морска Стратегия (РДМС) 2008/56/ЕО дескриптори, чрез 
провеждане на проучване в пилотен район - акватория, ограничена между н. Галата и н. Емине. 

2. 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.  

3.    Разработване на предложения за подобрени програми за мониторинг. 

4. Подобряване на сътрудничеството между научните институти, регионални и местни власти. 

 
Очаквани резултати: 

Набавяне на информация за: 

 запълване на празнините от данни при изготвяне на следващата оценка на състоянието на 
морската околна среда, цели и индикатори за постигане на ДЕС по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова 
директива за морска среда (РДМС) през 2018г. (II-ри цикъл на прилагане на Директивата); 

 подобряване на програмите за мониторинг по чл. 11 от РДМС в изпълнение на част от 
препоръките на ЕК съгласно доклада за оценка по чл. 12 от Директивата; 

 подпомагане на планирането на програмите от мерки по чл. 13 от Рамкова директива за 
Морска Стратегия 2008/56/ЕО за постигане на добро екологично състояние в морските води 
през 2015 г. 


