
Подпомагане за разработването на националната програма от мерки (ПОМ) по 
РДМС в България - среща на заинтересованите страни, 

 гр. Варна (03.06.2015 г.) 
 
 

Целта на срещата беше да се обсъдят предложенията за нови мерки по смисъла на Рамкова 
директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) със съответните заинтересовани страни.  
 
Дневеният ред е приложен в Приложението. 
 
Бяха изнесени две презентации от страна на Консултантските фирми по проекта FreshThoughts 
и  Intersus: една за целите на семинара (Thomas Dworak), една за изискванията на РДМС 
(Eduard Interwies). 
Г-н Томас Дворак представи контекста на финансиране на проекта по програма AAP, както и 
основните цели на проекта, за да се подпомогнат българските компетентни органи при 
изготвянето на национална програма от мерки по чл. 13 от РДМС. 
След това г-н Interwies направи кратко представяне на целите и изискванията на РДМС, което се 
съсредоти по-специално върху определянето на "добро екологично състояние" (GES) и 
изготвянето на програми от мерки (РОМ), за да се постигне добро състояние на морската околна  
среда (ДСМОС или  Good environmental status, GES). Той представи график за изпълнението на 
Директивата и подчерта разликата между "съществуващите" и "новите" мерки. Г-н Interwies 
приключи презентацията с разяснение на Европейския процес за обща стратегия за прилагане на 
директивата (common implementation strategy, CIS), който подкрепя държавите-членки в 
прилагането на директивата. 
 
Представител на Федералната агенция по околна среда на Германия представи трета 
встъпителна презентация. 
Andrea Weiß от Германската федерална агенция по околна среда (UBA) представи германския 
подход и опит при изготвянето на техните програми от мерки (РОМ) в двата германски морски 
региони, Северно и Балтийско море. Г-жа Weiß обясни подробно решенията и подходите, които 
Германия е следвала по отношение на  първоначалната оценка през 2012 г., екологичните цели, 
мерки (нови и съществуващи, "програмната природа" на предложените мерки) и регионалното 
сътрудничество. Тя приключи презентацията, като очерта основните предизвикателства. 
 
Две презентации бяха изнесени от представители на Басейнова дирекция „Черноморски 
район“ (БДЧР): една за националния процес в България за разработване на програмата от 
мерки и една за регионалната координация и съгласуваност между България и Румъния. 
Първата презентация, изнесена от г-жа Таня Милкова, началник отдел "Опазване на морските 
води и мониторинг“ (ОМВМ), даде обща информация за РДМС. Доброто състояние на морската 
околна среда (ДСМОС или GES) се основава на критерии, индикатори и показатели за измерване 
на напредъка към постигане на ДСМОС. До този момент са определени някои „добри“ 
дескриптори (за биологичното разнообразие, търговски видове риба, еутрофикация и 
хидрографски условия), но за други дескриптори липсват определени или не са достатъчни  
добре разработени дефинициите за ДСМОС, критериите, целите и индикатори за постигане на 
добро състояние. Мониторинговите програми не следват директно дескрипторите.  
В момента се изпълнява текущ проект за запълване на празнотите в определенията на 
дескрипторите, с финансиране от финансовите механизми на Европейското икономическо 



пространство. Резултатите от проекта трябва частично да запълнят недостига на данни и да 
позволят по-нататъшното разработване на дефинициите за GES и подобряване на програмите за 
мониторинг; тази информация следва да помогне за по-добро разработване на програямата от 
мерки след подобряване базата на информацията.  
Също така тече и процес на разработване на нови мерки по чл. 13 от РДМС: те ще се основават 
на анализа на ефекта от прилагането на мерките в ПУРБ, свързани с крайбрежни води, анализ на 
степента на обхват на различните изисквания на съществуващите мерки. Мерките ще бъдат 
национални и общи и / или координирани в трансграничен аспект с Румъния. и на мерки за 
координация между България и Румъния. Следващите стъпки включват: допълване на списъка от 
мерки, интегрирани с актуализацията на РОМ на Рамковата директива за водите; приемане на 
отчетните листове; консултации със заинтересованите страни за обхвата; Стратегическа 
екологична оценка; обсъждане на проектна РОМ, което ще започне през ноември 2015 г. 
 

Втората презентация, изнесена от г-жа Стела Барова, ст. експерт,отдел "Опазване на 
морските води и мониторинг“ (ОМВМ), беше фокусирана върху регионалната координация и 
представи информация за проекта, финансиран от Европейската комисия и воден от 
Консултантска фирма ARCADIS, за разработването на трансгранични мерки. Първата фаза на 
проекта имаше за цел анализ как Румъния и България са дефинирали определенията за 
постигане на добро състояние на морската околна среда по отделните 11 дескриптори и 
екологичните цели и индикатори за постигане на ДСМОС. Анализът е показал, че двете страни 
имат различни подходи във връзка с повечето дескриптори, което подчертава проблематичното 
сътрудничество в Черно море. В рамките на втората фаза на проекта (текущ), са предложени 30 
общи мерки за включване в програмите от мерки на двете държави, като е извършена 
първоначална финансова оценка на избраните мерки.  

Предстои провеждане на среща на заинтересованите страни за финализиране на 
избраните мерки. 
 
БДЧР представи трета презентация относно съществуващите мерки. 
Презентацията представи на кратко съществуващи мерки по различни сектори, които ще бъдат 
част от програмата от мерки (ПоМ). Очертава се вероятен проблем при прилагането на тези 
мерки, свързан с финансирането и регионалната координация. 
 
Дискусията след презентацията очерта следните въпроси: 
• За да се определят критериите за зониране и да се сведе до минимум случайното замърсяване, 
са създадени работни групи, но самата работа не е започнала. 
• По отношение на рибарството, властите работят в тясно сътрудничество с Румъния за налагане 
на забрани за максимална защита на рибните запаси - ежемесечни срещи с продължителност 3 
дни са провеждани през последните 4 години. 
• Що се отнася до тралирането, очакват се промени в законодателството на България през 
септември / октомври (зониране / проследяване). В момента тралирането е позволено 
навсякъде и това е много голям проблем. Проследяващите устройства за рибарските лодки са 
единствената възможна мярка за контрол на спазването на изискванията. Няма достатъчно 
информация по отношение на морското дъно, необходимо е да се предприеме поетапен подход 
за картиране на дънните местообитания, за да се разреши тралирането в определени зони. 
• Необходимо е в програмата отмерки да се включат мерки за случайно замърсяване 
/замърсители/, включително източниците на свлачища. 
• Мерки за морските защитени територии (marine protected areas, MPA): необходима е бъдеща 
работа в насока необходимостта от определяне на нови зони или разширяване на 



съществуващите такива (определените досега  по Директивите за местообитанията  и птиците) - 
има нужда от сътрудничество със съответните компетентни органи. 
• Наземните източници на замърсяване са включени в рамките на съществуващите мерки (най-
вече в РДВ 2000/60/ЕС), така че програмата от мерки по РДМС следва да интегрира програмата 
от мерки по РДВ.  
• Мигриращите видове риби също са тема във всички черноморски държави, но проблемът е, че 
повечето черноморски държави не са задължени по рестриктивното законодателство (може да 
бъде тема за Европейската комисия / Член 15). 
 
Г-н Томас Дворак изнесе презентация за новите мерки. 
Беше отбелязана нуждата от планиране на нови мерки, тъй като не всички морски екологични 
проблеми и екологични цели за някои дескриптори са обхванати от съществуващите мерки. 
Могат да бъдат разработени четири вида мерки: правни, технически, икономически и свързни с 
политики. Г-н Дворак представи примери за потенциални нови мерки за различните сектори: 
• Замърсители и еутрофикация: Ограничаване на изхвърлянето в морето, контрол върху 
изхвърлянето от плавателни съдове, етикетиране и ратифициране на Протокола за опазване на 
морската среда на Черно море от наземно базирани източници и дейности на замърсяване 
(2009г.). 
• Морски отпадъци: Разработване на Регионален план за действие във връзка с морските 
отпадъци, повишаване на осведомеността, контрол на дейностите по събирането и 
транспортирането на отпадъци от кораби и битови отпадъци от корабоплаването, включително 
отпадъчни води. 
• Морски защитени зони (МРА): нови ЗЗ, разширяване, промени в правилата за управление. 
• Рибарски стопанства: Прилагане на екологосъобразни практики, образователни и 
информационни дейности, контрол, въвеждане на прехвърляеми риболовни концесии. 
• Морски птици: специфични мерки за гарантиране на защитата на видовете морски птици 
(забрана, строителство и др.) 
• Инвазивни неместни видове: ратифициране и прилагане на Международната конвенция за 
контрол и управление на корабните баластни води и седименти. 
• Общо законодателство: Изменение на съществуващо законодателство, по-добро прилагане, 
по-добър контрол. 
 
Дискусия за новите мерки 
Обратна връзка за новите мерки 
• Морските защитени територии са сред най-важните (пространствени) мерки за защита на 
морската среда; беше представен пример за съществуваща защитена зона, ЗЗ (SPA съгласно 
Директивата за птиците), която може да се разшири (Българско дружество за защита на птиците, 
БДЗП). 
• Налице е необходимост от законодателни мерки в областта на сярата в изкопаемите горива и 
финансиране за лабораторни тестове (Изпълнителна агенция „Морска администрация“, 
Дирекция „Варна“), за да приведе в действие такова законодателство. 
• Необходима е регулация за боите, използвани за кораби (Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“, Дирекция „Варна“) (Anti - fouling Convention). 
• Конвенцията за баластните води беше обсъдена подробно по отношение на изискванията, 
които тя поставя и икономическото въздействие върху малките кораби. Една от препоръките е да 
се подобри Конвенцията за баластните води чрез изключения за малките кораби, анализ на 
баластните води чрез изграждане и оборудване на акредитирана лаборатория, пристанищни 
приемни съоръжения и система за таксуване: задължителни плащания / фиксирани цени, както 



за баластни води, така и за твърди битови отпадъци (Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“, Дирекция „Варна“). 
• Трябва да бъдат разгледани дифузните източници, например атмосферни отлагания 
(Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Дирекция „Варна“). 
• За преодоляване на замърсяването от наземни източници, следва да се разработят мерки, 
които са насочени към твърдите отпадъци, например по-бързо завършване на изграждането на 
регионалните депа за отпадъци. 
• Беше предложено да се подобри /увеличаване на капацитета и ресурсите/ контрола и 
прилагането по принцип; пример за това е мониторинга и регулирането (в бъдеще) на 
проучванията на газ (община Варна). 
• Необходими са мерки по отношение на мигриращите видове риба (обсъдени / договорени / 
изпълнявани по силата на Букурещката конвенция, в сътрудничество с други черноморски 
страни) (ИАРА / Ведомство по риболов & аквакултури). 
• Необходими са мерки за местата, където се депонират драгирани земни маси  (Държавно 
предприятие Пристанищна инфраструктура, ДППИ). 
 
Важно е да се отчете, че проучванията не се считат за конкретни типове мерки от страна на 
Комисията. 
По отношение на бъдещата работа, консултантите подчертаха пред заинтересованите страни, че 
е по-добре да се докладват повече (съществуващи) мерки, отколкото по-малко такива, като 
списъкът с мерки може да се съкрати, ако е необходимо. За да се върви напред по въпроса за 
замърсяването, следва да се осъществи обмен на информация и знания за отпадъците / депата 
между различните органи. БДЧР следва също така поддържа връзка с компетентните органи по 
рибарство и аквакултури по отношение на тралирането. През м. юни БДЧР трябваше да 
определи примерни индикатори за биологичното разнообразие (птици), които трябва да 
помогнат при разработването на нови мерки в тази област. В допълнение, следва да бъде 
разработена възможно най-скоро обща декларация от Румъния и България по отношение на 
мигриращите видове, тъй като ще отнеме няколко години, за да влезе в сила. 
 
През следващите няколко месеца, заинтересованите страни трябва да дадат обратна връзка и 
препоръки за нови мерки, директно до БДЧР. За да се улесни работата, БДЧР ще предостави 
формуляр за новите мерки. 

Що се отнася до съществуващите мерки, всичко предложено трябва да се предаде до 30 
юни. 
 
Приложение: среща на заинтересованите страни - Дневен ред 
06/03/2015 Варна, България 
 
Цели: Обсъждане на нови мерки със съответните заинтересовани страни 

Час Точка от програмата Принос (от кого) 
9.30 Приветствие БДЧР 
09.45-10.00 Представяне на участниците в 

срещата 
Всички 

10.00-11.00 Въведение в РДМС (включително и 
трансграничните аспекти) 
- Цел на семинара 
- Изисквания на РДМС 

 
 
FT/IS (10 мин.) 
FT/IS (15 мин.) 



- Германския подход и опит 
- Регионална координация и 
съгласуваност 
- Национален процес за 
определяне на POM 
- Въпроси и отговори 

UBA (15 мин.) 
 
БДЧР (10 мин.) 
 
БДЧР (10 мин.) 
 
всички (20 мин.) 

11.00-11.30 Кафе - пауза  
11.30-12.00 Представяне на съществуващи 

мерки  
БДЧР 

12.00-12.30 Въпроси и отговори  
12.30-14.00 Обяд  
14.00-16.00 Предложение за нови мерки: 

- Въпроси и отговори, дискусия 
FT/IS 

16.00-16.30 Кафе – пауза  
16.30-17.30 Обобщение и нови стъпки  БДЧР 
17.30 Край на срещата  
 

Въпроси за обсъждане: 
• Какво е мнението на заинтересованите страни относно новите мерки – по отношение на 
времева рамка, осъществимост и финансиране? 
• Има ли допълнителни / различни мерки, предложени от заинтересованите страни? 
• Каква е ролята на заинтересованите страни в прилагането на новите мерки? 
• Нужда от взаимодействие между различните участници по отношение на процеса на 
изпълнение на ПоМ. 


