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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ 



Действия между България & Румъния по чл. 11 от РДМС 
(2014)  

Проект “Техническа и административна подкрепа за общо прилагане на РДМС в 
България и Румъния - фаза I”: 
 

Основни резултати: 

 Подобрена регионална координация и обмяна на опит между държавните 
администрации и научните институти в България и Румъния, отговорни за процеса на 
прилагане на РДМС; 

 Хармонизиране на процеса на публичните консултации чрез използване на  
съгласувани формуляри, съдържащи информация за разработените програми за 
мониторинг по чл. 11 и времето за провеждане; 

Актуализиране на националите определения за ДСМОС, критерии, екологични цели и 
индикатори за  за неговото постигане. Избор и съгласуване на хармонизирани 
определения за ДСМОС, критерии, екологични цели и индикатори; 

 Одобрени общи индикатори и параметри между България и Румъния.  

! Нужда от бъдеща работа по Д 2 Неместни видове; Д1,4,6 – Биоразнообразие-Нетърговски 
видове риби; Д1,4,6 – Биоразнообразие – дънни местообитания; Д 4 Хранителни мрежи; Д 8 – 

Замърсители в морската околна среда;  Д 10 -  Морски отпадъци и Д 11 - Подводен шум и енергия 

! няма или частично формулирани (и съгласувани) общи индикатори  и/или параметри, липса или 
недостатъчност на данни, нужда от бъдещи инвестиции 



Таблица: Анализ на актуализираните определения за ДСМОС и целите в рамките на проекта 

Таблица: Компилация и анализ на определенията за ДСМОС и екологичните цели на 
България&Румъния съгласно оценка на ЕК по чл. 12 

GES defined Targets defined GES defined Targets defined GES Targets

D1 yes yes yes yes yes yes

D2 yes yes yes no yes no

D3 yes yes yes yes yes yes

D4 no no no no no no

D5 yes yes yes yes yes yes

D6 yes yes no no no no

D7 yes yes no no no no

D8 yes yes yes yes yes yes

D9 no yes no no no no

D10 no no no no no no

D11 no no no no no no

Bulgaria Romania Convergence analysis

GES defined Targets defined GES defined Targets defined GES Targets

D1-Fish yes yes no no no no

D1-Mammals yes yes yes yes yes yes

D1-Birds yes yes yes yes yes yes

D1-Habitats yes yes yes yes yes yes

D1-Water yes yes yes yes yes yes

D2 no yes no no no no

D3 yes yes yes yes yes yes

D4 yes yes no yes no no

D5 yes yes yes yes yes yes

D6 yes yes no yes no no

D7 yes yes no no no no

D8 yes yes yes yes yes yes

D9 yes yes yes yes yes yes

D10 yes yes no yes no yes

D11 no no no no no no

Bulgaria Romania Convergence analysis



Сравнителен анализ на съществуващите дефиниции за ДСМОС и в рамките 
на оценката на ЕК по член 12. 

  Частична актуализация - нови общи показатели / параметри между 
България и Румъния, в резултат от преразглеждането на ДСМОС и целите.  

Таблица: Преглед на общия брой на синхронизираните 
индикатори и параметри, определени за всеки дескриптор 

между България и Румъния 



Действия между България и Румъния съгласно чл. 13 от РДМС 
– Програми от мерки (ПоМ) (2015) 

Проект “Техническа и административна подкрепа за общо прилагане на 
Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) в България и Румъния - II” 
между ЕС и БГ & РУ за разработване на координирани мерки в трансграничен 
аспект. 
 

Основни дейности: 

Изготвяне на първоначален “дълъг” и “съкратен” списък с общи мерки; 

Финансова оценка на избраните мерки; 

Определяне на отговорни институции / институти, легални и физически лица за 
прилагане на мерките и финансиране; 

Изготвяне на финален списък с мерки; 

Организиране на семинари (Capacity Building Events) относно текуща 
координация на избора на мерки и други дейности по проекта; 

Използване на формуляри за мерките (MSF), разработени на база на 
препоръките на ЕК относно ПоМ.                                                                         
                                    Продължителност: Януари – Октомври 2015 



Първоначален списък от общи мерки между България и 
Румъния по чл. 13 от РДМС 

Извършени дейности досега: 
 

Първоначален списък с общи мерки  - предложен брой досега около 30; 
Извършена първоначална оценка на ефективността, ползите и разходите от 
планираните мерки. 
 

Бъдещи дейности: 
 

Семинар със заинтересованите страни за обсъждане на предложените 
мерки:  

17 юни 2015 (Констанца) и 18 юни 2015 (Варна) преди официалните 
консултации; 

 Попълване на формулярите с избраните мерки (MFS) в рамките на двата 
проекта; 

Провеждане на публични консултации на националните ПоМ, включващи и 
избраните трансгранични мерки в двете страни. 

 Финализиране на формулярите след публичните консултации 



Интегриране между двата проекта 

• Използване на резултатите от проекта на ЕК – фаза 1 (актуализирани 
дефиниции за ДСМОС и екологични цели и индикатори).  

 

• Подпомагане на органите за по-доброто разбиране на връзката между 
програмите от мерки спрямо натиска, ДСМОС и целите, и програмите за 
мониторинг.  

 

• Интегриране на националните и трансграничните мерки между 
изготвени в рамките на двата проекта, на база на ръководството на ЕК с 
препоръки относно разработването на ПоМ.  

 

• Обмяна на опит при идентифицирането на новите национални или 
трансгранични мерки в Германия и Белгия, както и в другите ЕС държави. 

 

• Съгласувана методология за избор на мерките, вкл. анализ на 
ефективността и ползи-разходи (cost- effectiveness analysis (CEA) and cost 
– benefit analysis (CBA) 

 

• Съгласувани формуляри за мерките (MSF), съдържащи подробна 
информация относно избраните мерки в рамките на двата проекта 



Примери за общи мерки между България и Румъния 
съгласно чл. 13 от РДМС 

     D 1, 2, 4 – Риби, черупкови,  морски птици, морски бозайници, дънни местообитания 
• Изготвяне на регламенти (правила) по отношение на дейностите в рамките на 

морските защитени територии (МЗТ) или такива, който представляват потенциална 
заплаха за тях (като строителство и индустриална дейност, регулиране на 
риболовните дейности, забрана на водни спортове с бързо-подвижни лодки). 

 

• Определяне на зони, разрешени за тралиране с бийм трал. Дългосрочно 
наблюдение на въздействията в тези зони, с разрешение за тралиране с бийм трал. 
Изследване (проучване) на дейностите в тези зони. Ако е необходимо, промяна на 
изискванията за експлоатация. 

 

       D 1, 2, 4 – Риби и черупкови: 
• Промотиране и стимулиране (включително и финансово) на незастрашаващи 

околната среда, методи за събиране на рапан (Rapana) и черупкови (миди) 
(водолазен метод, капанни уреди). 

 

D 10 – Морски отпадъци:  
• Регулярни (годишни) кампании за насърчаване и промотиране на дейности за 

почистване на плажовете и подобряване на мониторинга на морските отпадъци на 
доброволна основа. 

 

        



Благодаря за вниманието! 

 
Стела Барова 
уеб адрес: http://www.bsbd.org/ 
 
e-mail адрес:  
bdvarna@bsbd.org 
s.barova@bsbd.org  
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