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Тази презентация е разработена за целите на проекта, който е финансиран от Германското Министерство по околна среда, опазване на природата, 

строителство и ядрена безопасност, с помощта на  програма за Консултативна помощ за опазване на околната среда и се наблюдава от Германската  
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Отговорности 
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North Sea Baltic Sea 

• Два броя брегове – два морски 

региона 

 

• Съвместна отговорност 

< 12 мил.: 5 крайбрежни региона  

> 12 мил.: Федерален регион 

 

• Водещ орган: Федерално 

министерство по околна среда с 

подкрепата на:  

- Федерална агенция по околна среда  

- Федерална агенция за опазване на 

природата 

Bremen 

Hamburg 

Lower Saxony 

Mecklenburg- 

Vorpommern 

Schleswig- 

Holstein 



Начало 
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РДМС доклади 2012 

- Първоначална оценка 

- Добро екологично състояние (ДЕС) 

- Екологични цели 

 

Оценка на Европейската комисия 

 (Art. 12 MSFD)  

- Подобряване на регионалното 

сътрудничество и съгласуваност 

- Преодоляване на пропуските в 

незнанието 

- Подобряване на количеството на 

определеност на ДЕС 

- Количествено оценяване на основното 

въздействие от натиска 

- Създаване на екологични „SMART“ цели 

и амбиции  

- Подобряване на сътрудничеството между 

Северно и Балтийско море 



Програми от мерки 

Планиране на инструменти за определяне на цели и изпълнение на мерки 

 

Съдържание   

- Преглед на съществуващите мерки 

- Принос на мерките за постигане на целите 

- Нови мерки, необходими да се постигне или  

поддържа „ДЕС“ 

- Мерки за пространствена защита 

- Определяне на изключенията (Член 14) 

- Докладване на информация (методологии гарантиращи  

рентабилността и ползите от анализите) 

 

Процедури за ПоМ 

- Стратегическа екологична оценка 

- Трансгранично въздействие 

- Публични консултации 

- Докладване (31 март 2016) 

- Оперативни (31 декември 2016) 

- Междинен доклад за прилагането (2018)  

 

Регионална координация 
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Art.1
Art. 9
GES

Art. 10  
Targets

Art. 8 
Assess-
ment

Art. 13 
Mea-
sures

Art. 11 
Moni-
toring

Art. 14 
Excep-

tion

Чл. 10 
Цели 

Чл. 1 
Чл. 9 
ДЕС 

Чл. 14 
Изключе

ния 

Чл. 13 
Мерки 

Чл. 11 
Монито

ринг 

Чл. 8  
Оценка 



Екологични цели 
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Цел 1: Морета незасегнати от еутрофикация 

Цел 2:  Не замърсени морета  

Цел 3: Морски местообитания не засегнати от 

човешки дейности 

Цел 4: Морета с устойчиво и 

екологосъобразно използване на ресурсите 

Цел 5: Морета без натиск от морски отпадъци 

Цел 6: Морета не засегнати от въвеждането 

на човешка енергия 

Цел 7: Морета с естествени 

хидроморфологични характеристики 

Екологични цели 

 7 общи екологични цели с 30 оперативни 

цели и свързани показатели 

 Преодоляване на пропуските между 

действителното състояние и ДЕС 

 Екшън план за намаляване на натиска и 

опазване на биологичното разнообразие 

 Основа за мерки 

 

 

Всеобхватни екологични цели Оперативни цели   

1.1   Намаляване на 

вливането на хранителни 

вещества от реки 

1.2   Намаляване на 

трансграничното 

въздействие 

1.3   Намаляване на 

атмосферното 

въздействие  

Индикатори 

- Концентрация на хранителни 

вещества постъпващи от 

реките заустващи се на север 

от Балтийско море 

- Въвеждане на N и P 

- Пространствено 

разпределение на N и P в 

морските води 

- Емисии на N-съединения 

- Отлагане на N-съединения на 

повърхността на морето 

Примерна цел 1 



Нови мерки 
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Нови мерки 

 

• Инвентаризация на съществуващите мерки 

• Принос на съществуващите мерки за 

постигане на целите: идентифициране на 

пропуските  

• Идентифициране на необходими нови мерки  

 

Рамкова директива за водите 

Мерките за наземно-базирани източници – не са 

част от ПоМ по РДМС 

 

Приоритети на ПоМ 2016-2021  

(31 мерки на 1 Април 2015) 

• Осъществимост (правна, техническа, 

политическа, времево и финансово) на 

мерките  

• Потенциално ниво на ефективност на мерките 

за постигане на целите 

• Покритие на оперативните цели, основен вид 

натиск 

• Неприоритетните мерки остават за втория 

цикъл 

 

 

 

 

„Нови мерки“ 

 

Мерки, които 

-  Категория 2a: са изградени на базата на 

съществуващото законодателство и международните 

споразумения; 

- Категория 2b: не са изградени на база съществуващото 

законодателство; 
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Нови мерки 

Programmatic measures 

 

 Високо ниво на абстракция: 

пространствено и времево 

разпределение и спецификация на 

привеждане в дейност на програмата 

до края на 2016  

 

 Включва индивидуални мерки, 

комбинации от мерки и различни 

модели за изпълнение 

 

 Включват паралелни или 

последователни мерки 1) директно 

насочени върху човешкото 

поведение, 2) да се подготвят за 

мерки, управляващи човешкото 

поведение и 3) за насърчаване на 

мерки на ЕС на регионално и 

международно равнище 
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Пример 

 

Предложена мярка UZ1-03: „Насърчаване на мерки за 

намаляване на  NOx, въвеждано чрез корабоплаването“ 

- Introduction and/or support of refit programmes for ships (e.g. for 

LNG-/dual-fuel-machines, selective catalytic reduction systems) 

- Подкрепа за развитието на наземно базирани и мобилни LNG 

на пристанищната инфраструктура 

- Външно захранване на корабите с електричество, по време на 

престои на пристанище 

- Изследване на възможностите за въвеждане на европейски 

фонд за  NOx (например Норвежки) 

- Поддръжка и доразвитие на съществуващата концепция за 

пристанищни такси свързани с корабните емисии 
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Икономически съображения 

Първоначална оценка 

 Икономически и социален анализ на 

използваните морски ресурси и 

разходите свързани с увреждането на 

морската околна среда 

 

Оценка на новите мерки 

 Анализ на ефективността и разходите 

(CEA) 

  Оценка на въздействието 

  Анализ на ползите (CBA) 

 

Изисквания за оценка 

  Избор на мярка 

 Подробна и количествена спецификация 

на мярката и нейния принос към целта 

 Информация и данни за ефекта и 

въздействието върху екосистемите 
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Социално-икономическа схема на оценка 

(РДМС) 

Анализ на 

ефективността  

Оценка на 

въздействието 

Анализ на 

разходите и 

ползите 

Данни като основа за изчисления 

Икономически и 

социален анализ 



Регионална координация 
Координацията на програмите от мерки включва: 

 Обмен на информация и съгласуваност на мерките, които са предимно от 

национално значение и отговорност. Това включва координиране на 

съществуващи и нови мерки; 

 Разработване на мерки на регионално ниво (препоръки на HELCOM), 

фокусирани върху трансгранични проблеми; 

 Разработване на съвместни предложения за мерки, които са необходими за 

постигане на „Добро екологично състояние“ на морската околна среда и са в 

компетенциите на ЕС, международни органи (IMO, речни комисии), или 

трети страни извън ЕС и RSC сътрудничеството.  
 

Съвместна документация за докладване (2015) 

 Преглед на регионалните постижения, състояние на изпълнението и др., 

принос за постигането на ДЕС на регионално ниво  

 Предложения за теми, които изискват регионални действия или които 

дават основания за координирани регионални подходи 
 

Дългосрочно планиране 

 Разглеждане на конкретни дейности и действия за сътрудничество и 

координация на екологичните цели и мерки (добри практики: HELKOM 

сътрудничество в областта на хранителните вещества, регионално 

договорените действия за намаляване на натиска) 
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Регионален екшън план за морски отпадъци 

 OSPAR 2014 прие РАП за Североизточния атлантически океан 

 HELCOM 2015 прие принципно РАП за Балтийско море  

(приложението се очаква да бъде прието през ЮНИ 2015) 

 Действията включват 

 Регионални действия – те са определени и обвързани във 

времето чрез план за изпълнение и водещ подход за страната 

  Списък на доброволни национални действия  

 

 

  

Германски подход и опит 

03.06.2015 Семинар Варна 11 

Пример:  

Предложени мерки в германския проект за 

ПоМ 



Процедурни действия в Германия 

- Стратегическа екологична оценка (SEA) 

- Разглеждане на трансграничното въздействие на 

ПоМ 

- Публично обсъждане (1 Април – 30 Септември 2015) 

- Допълнителни взаимодействия със 

заинтересованите страни (включително и 

гражданското общество) 

 Определяне на морския обхват (Юли/Август 2014) 

 Диалог относно планираните мерки (Октомври 

2014) 

 Правителството планира индивидуално обсъждане 

през лятото 2015 

 

Следващи стъпки 

- 10-12/2015: Финализиране на проекта за ПоМ  

- 01-02/2016: Официални правителствени консултации 

на федерално и щатно ниво 

- March 2016: Докладване на ЕК 

- 2015 / 2016: Спецификация на мерките, 

пространствено и времево разпределение на 

прилагането на мерките  

- 12/2016: Програмата от мерки е в действие  

 

Германски подход и опит 

 

03.06.2015 Семинар Варна 12 

Public consultation: 
www.meeresschutz.info/oeb-

anhoerung.html  

Проект на програма от мерки 

 

Част 1: Резюме  

Част 2: ПоМ и екологичен доклад – Северно море 

Част 3: ПоМ и екологичен доклад – Балтийско море 

 

Приложение 1:   
Проект на fact sheets за предложените нови мерки 

 

Приложение 2:  

Рамка на документ за социално-икономическа 

оценка 

http://www.meeresschutz.info/oeb-anhoerung.html
http://www.meeresschutz.info/oeb-anhoerung.html
http://www.meeresschutz.info/oeb-anhoerung.html


Основни предизвикателства 

Процес 

 Сложността на РДМС и административните процеси 

 Броя на изпълнителите и тяхното ниво: оптимизиране 

 Регионална координация 

 График и стъпки за изпълнението на РДМС 

 График на процедурните стъпки за изпълнението на ПоМ 

 Комуникация за РДМС  

 

Съдържание 

 Фондация за мерки: ДЕС и процес на работа на целите 

 Координация със съществуващите политики 

 Ефективност на разходите / анализ на разходи - ползи 

 Ниво на абстракция срещу специфичните нужди за изпълнение  

Германски подход и опит 
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