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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  

агенция по околна среда „UBA”. Отговорността за съдържанието на тази презентация е на авторите. 
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Бългадия – Германия: 

двустранно сътрудничество 

Основа: 

• Германия - България “Междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта 

на опазването на околната среда“, подписано през 1993 
 

Институционална среда: 

• Ръководна група ръководена от заместник-министъра на ОСВ и държавния секретар на 

Германското Министерство по околна среда, опазване на природата, строителството и 

ядрената безопасност (BMUB) 

• Участници – в зависимост от определения дневен ред нa отделните срещи на Ръководната 

група: 

 Ръководители на звена и експерти  

 Представители на други министерства 

 Представители на други институции 

     Обмен на информация преди/ по време на / и след срещата 

  Inter alia: Фишове за проекти, представляващи интерес за МОСВ 
 

Инструменти в подкрепа на двустранното сътрудничество: 

• Twinning проекти (1999 – 2010) 

• Консултативна програма за подпомагане (Advisory Assistance Programm, 

AAP) (since 2000) 
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Програма за консултантска помощ 
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 Етапи на развитие на проекта 

4 

Идентифициране на нуждите Страна партньор 

БДЧР, МОСВ 10/2012 

Идентифициране на нуждите 

Искане за подкрепа 

Обратен отговор за приложимост 
на финансирането  

Уточнения за искането Страни партньори 

БДЧР и UBA 

Германска агенция по 

околна среда “UBA” и 

BMUB 

Разработване на план за референция  

Оферта 

Избор на организация за изпълнение 

Страна партьор (БДЧР)  

+ UBA 
Изпълнение на проекта 

+ Организация изпълнител 



Рамкова Директива за морска стратегия (РДМС) 

• Приета през 2008 и влязла в сила 

през 2010 

• Целта е да се постигне Добро 

състояние на морската околна среда 

(ДСМОС) на Европейските морски 

води до 2020 

• Басейн за прилагане от 

Европейските морски региони и суб-

региони        Черно море 

• За постигане на ДСМОС до 2020, 

всяка държава-членка трябва да 

разработи стратегия за своите 

морски води (Морска стратегия)  
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ДЕС 2020 
Програми 

за 

мониторинг 

2014 

Програми 
от мерки 

2015 

Изпълнение 
на морската 

стратегия  
2016 

На всеки 6 
години 

преразглеж- 

дане на 

стратегията 

2018-2021 

Първоначална 
оценка, цели, 

цели и 
индикатори 

2012 (+ 6 
години) 



Цели на проекта 

• Улеснение при създаването на национални програми от мерки, 

навреме за докладване пред Европейската комисия до края на март 

2016.  

• Изпълнителят ще предостави консултантска помощ на БДЧР за: 

• разработване на концепции,  

• Процедури и  

• методологии,  

• Включително подходи за регионална координация,  

 базирано на Германския опит, както и на изискванията 

ръководните документи на ЕС.  

• Подпомага и съветва българските отговорни експерти, по време на  

изпълнението на програмите от мерки до началото на 2017. 
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Задачи на проекта 

• Да се разработи специфично ръководство, което ще послужат като 

основа за изготвянето на програмите от мерки съгласно чл. 13 от 

РДМС в България; 

• Да консултира българската администрация при изпълнението на 

програмите от мерки през 2017; 

• Да се организират работни срещи и работни групи;  

• Да се подпомогне  изграждането на капацитет в България чрез 

обмен на опит между експерти от България и Германия, както и 

Румъния. 
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Разделение на задачите 

     Специфично разделение на задачите 
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Дейности по проекта, Отзиви 

Дейности 
по 

проекта, 
Отзиви 

Организации изпълнителки 

Надзор 

координация 
Администрация Научен надзор 



Изпълнение на проекта – 1-ва работна среща със 

заинтересованите страни 

НАЧАЛО: 

1. ДА СЕ ОБСЪДЯТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ НОВИ МЕРКИ С БЪЛГАРСКИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

2. ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПРЕЧКИ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ 

В ПО-КЪСЕН ЕТАП 
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Дневен ред на работната среща Въпроси 

 

1. Какво е мнението на 
заинтересованите 
страни относно новите 
мерки – времева рамка, 
осъществимост и 
изпълнимост? 

2. Има ли допълнителни / 
различни мерки 
предложени от 
заинтересованите 
страни? 

3. Каква е ролята на 
заинтересованите 
страни в прилагането на 
новите мерки? 

4. Има ли нужда от 
взаимодействие между 
различните участници по 
отношение на процеса на 
изпълнение на ПоМ? 
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Време Точка от дневния ред Водещ 

09:30 Приветстване на гостите 
Басейнова дирекция „Черноморски 

район“   

09:45 - 10:00 Представяне на участниците Всички участници 

10:00-11:00 

Въведение в РДМС (на национално ниво и в трансграничен аспект): 

- Цел на срещата;  

  

- Изисквания на РДМС в Германия. Текущ статус по 

отношение на разработването на ПоМ съгласно РДМС.  

  

- Използван подход в Германия. 

  

  

- Изисквания на РДМС в България. Текущ статус по 

отношение на съществуващата програма от мерки по РДВ 

2000/60/ЕС и връзката й с РДМС 2008/56/ЕО. Текущи 

дейности по изготвянето на Програмата от мерки (ПоМ) на 

национално ниво. 

  

- Регионална координация и съгласуваност 

FreshToughts/Intersus  

  

  

  

FreshToughts/Intersus  

  

  

Германска агенция по околна среда 

(UBA) 

  

Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ 

  

  

  

Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ 

11:00 – 11:30 Кафе - пауза   

11:30 - 12:00 Представяне на съществуващите мерки 
Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ - (Excel таблица) 

12:00 - 12:30 
Въпроси (дискусия)  

- Обсъждане на представените мерки 
  

12:30 – 14:00 Обяд Всички участници 

14:00 - 16:00 

Дискусия с участниците (компетентни органи и заинтересованите 

страни) относно: 

  

- Предложения за нови мерки съгласно РДМС; 

- Тяхната  роля в прилагането на новите мерки;  

- Мнението им по отношение на осъществимост, 

финансиране, времева рамка за реализиране на мерките; 

- Какво взаимодействие е нужно между заинтересованите 

страни и/или компетентните органи по отношение на 

процеса за изпълнение на ПоМ.  

Всички участници 

  

  

FreshToughts/Intersus 

  

16:00 – 16:30 Кафе - пауза   

16:30 - 17:30 Обобщаване на резултатите и планиране на следващите стъпки 
Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ 
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Благодаря за 
вниманието! 
Thomas Dworak  

E: thomas.dworak@fresh-thoughts.eu 

T: +43 676 9715509 


