
ФОРМУЛЯР НА ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ 

Заглавие: Програма за мониторинг по дескриптор D10 - Морски отпадъци 

1. Общо описание 

1.1 Предмет Име на програмата: Дескриптор D10 - Морски отпадъци 

Код на програмата: BLKBG-D10-Marine litter 

1.2 Определение/Описание Общо описание на подхода за мониторинг 

Морските отпадъци се състоят от предмети, които са били съзнателно изхвърлени, неволно изгубени, или 
транспортирани от ветровете и реките в морето и по плажовете. Програмата за мониторинг на отпадъците не е 
развита в България. Трябва да бъдат разработени общоприети методи за мониторинг в България и Румъния. 
Мониторинг на отпадъците на морското дъно е провеждан единствено в рамките на проекта MISIS през 2013 година. 

Дескриптор 10 - Морски отпадъци - концепция за мониторинг в рамките на модела "Движещи сили - Натиск - 
Състояние - Въздействие - Отговор" (Driver-Pressure-State-Impact-Response, DPSIR): 

Движещи сили - мониторингът на човешките дейности трябва да разграничи между дейности на сушата 
(урбанизация, промишленост) и дейности в морето (риболов, корабоплаване), за да разработи мерки насочени към 
конкретния вид натиск. 

Натиск - програмата за мониторинг на морските отпадъци ще осигурява данни за натиск въз основа на анализ на 
източниците на морски отпадъци по плажовете (индикатор 10.1.1) и на морското дъно (индикатор 10.1.2). Възможно 
е интегриране на програмата за мониторинг на отпадъците на морското дъно с програмата за мониторинг по 
Дескриптор 3 – Видовете риби, които са обект на търговски интерес, поради сходни методи за пробонабиране (чрез 
дънен трал). 

Състояние / Въздействие - съществуващите програми за мониторинг на бозайници (на ACCOBAMS, URL: 
http://accobams.org/), морски птици (Black Sea Seabirds project, URL: http://dogadernegi.org/karadeniz-deniz-
kuslari.aspx) и риби (мониторинг на риби от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури) не осигуряват 
данни за въздействието на морските отпадъци върху посочените групи силно подвижни видове. Бъдещият 
мониторинг по РДМС може да осигури данни за конкретни видове риби, птици или бозайници пострадали от 
специфични видове отпадъци, които да бъдат използвани за определяне на подходящи цели и мерки за управление. 

Отговор - дескриптор 10 дава възможност за интегриране на програмата за мониторинг с програмата от мерки, 
защото периодичните кампании за почистване на плажовете или "лов на отпадъци" в морето (ако бъде осъществен) 
могат да осигурят информация за ефективността на мерките. "Ловът на отпадъци" може да бъде ефективен начин за 
намаляване на отпадъците в морето и ангажиране сектора на рибарството за намаляване на отпадъците. Въпреки 



това, такава кампания трябва да разработи атрактивен бизнес модел, за да се оправдаят допълнителните усилия 
положени от рибарите, като се има предвид, че често риболова, по-специално за малките и средните предприятия, е 
тежък труд в екстремни условия и намаляващи риболовни запаси. 

Методите за мониторинг на морски отпадъци все още не са напълно разработени и съгласувани. В момента се 
извършва работа в рамките на работните групи (например техническа подгрупа „Морски отпадъци“) разработва 
подходящи стандарти. 

1.3 Компетентни органи Кои са компетентните органи (връзки към уеб страница) 

Министерство на околната среда и водите 

URL: http://www.moew.government.bg/ 

Басейнова дирекция за черноморски район 

URL: http://www.bsbd.org/ 

1.4 Мониториращи институции Кои институции провеждат мониторинга (връзки към уеб страница) 

Институт по океанология – Българска академия на науките 

URL: http://www.io-bas.bg/. 

1.5 Допълнителна информация Къде може да бъде намерена допълнителна информация (например чрез уеб връзка) 

Black Sea Commission - BSIMAP. 

URL: http://www.blacksea-commission.org/_bsimap.asp 

MSFD Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System (MISIS) project. URL: 
http://www.misisproject.eu 

Technical and administrative support for joint implementation of MSFD in Bulgaria and Romania 

Project, funded by EU FP7 “Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, 
Innovative Tools and Good Governance” www.cleansea-project.eu  

 

MARine LItter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility – MARLISCO. URL: http://www.marlisco.eu/ 
MARELITT. URL: http://www.marelitt.eu/ 

 

2. Изисквания и цел за мониторинга 



2.1 Необходимост Отбелязани по-долу са препратки към задължения за мониторинг – директиви на ЕК, споразумения на Конвенция 
за опазване на Черно море от замърсяване, национални планове, изследователски програми и др. 

 

Рамкова директива за морска 
стратегия (РДМС) 

Чл. 11 

Приложение III  

Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) 

Чл. 11 Програми за мониторинг 

1.   Въз основа на първоначалната оценка, изготвена съгласно член 8, параграф 1, държавите-членки разработват и 
прилагат координирани програми за мониторинг на текущата оценка на състоянието на околната среда на своите 
морски води въз основа на примерни списъци с елементи, съдържащи се в приложение III, и списъка, съдържащ се в 
приложение V, като се вземат предвид екологичните цели, определени съгласно член 10. 

Необходимо е да се извършва мониторинг от натиска и въздействието от морските отпадъци: 

Приложение III, таблица 2 

Натиск – други физически смущения (морски отпадъци) 

Директива за местообитанията 
(Директива 92/43/ЕИО) 

Чл. 11 

Директива за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО) 

чл. 11 

Държавите-членки осъществяват наблюдение на нивото на запазване на посочените в член 2 естествени 
местообитания и видове, при което особено внимание се отделя на приоритетните естествени местообитания и 
приоритетните видове. 

Директива за водите за къпане – 
2006/7/ЕО 

Чл. 9 

Директива за водите за къпане (Директива 2006/7/ЕО) 

чл. 9, 2. Водите за къпане се проверяват визуално за замърсявания като катранени остатъци, стъкла, пластмаси, 
каучук или всеки друг вид отпадъци. Когато се открие такова замърсяване, се предприемат адекватни мерки за 
управление, включително, ако е необходимо, информация за обществеността. 
 

MARPOL 73/78 

Приложение V 

Този инструмент регулира количества от различни отпадъци, които корабите могат да изхвърля в морето. 
Правилникът за предотвратяване на замърсяването от кораби (приложение V) има специална връзка с проблема 
отпадъци в морските води, защото всеки отпадък, изхвърлен зад борда може да се счита за отпадък в морските 
води. Това приложение определя разстоянието от сушата и методите, чрез които различни видове отпадъци могат 
да се изхвърлят от всички видове плавателни съдове и фиксирани или плаващи платформи. Според Наредба 5 от 
приложение V, Черно море се определя като специална зона с много по-строги изисквания по отношение на 
обезвреждането на отпадъци, отколкото в много други морски райони на света. Всякакви изхвърляния на отпадъци 



(с изключение на отпадъци от хранителен произход) тук са забранени. 

Конвенция за опазване на Черно 
море от замърсяване 

Стратегически план за действие 
за възстановяване на околната 
среда и опазване на Черно море 
(2009)  

 

 

 

 

 

 

Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване 

Стратегически план за действие възстановяване на околната среда и опазване на Черно море (2009) 

Чл.  XV (1) Договарящите страни си сътрудничат при провеждане на научни изследвания, насочени към опазване и 
съхраняване на морската среда на Черно море, и предприемат при необходимост общи програми за научни 
изследвания и си разменят съответни научни данни и информация. 

URL: http://www.blacksea-commission.org/_bssap2009.asp 

Интегрирана програма за мониторинг и оценка на Черно море към Черноморската комисия 

 (BSIMAP) 

URL: http://www.blacksea-commission.org/_bsimap_description.asp  

Интегрираната програма за мониторинг на Черно море (Black Sea Integrated Monitoring and Assessment Programme, 
BSIMAP) разглежда морските отпадъци като параметър за мониторинг. 

2.2 Критерии за добро състояние 
на морската околна среда 
(ДСМОС) 

Списък с критерии и характеристики ( индикатори) за ДСМОС, които ще бъдат обект на програмите за 
мониторинг (виж Commission Decision 2010/477/EC) 

10.1 Характеристики на отпадъците в морската и крайбрежна среда 

– Тенденции в количеството на отпадъците изхвърлени от морето и / или депонирани върху плажа, включително 
анализ на състава, пространственото разпределение и, където е възможно, източника (10.1.1) 

– Тенденции в количеството на отпадъците във водния стълб (включително плаващи върху водната повърхност) и 
потънали на морското дъно, включително анализ на състава, пространственото разпределение и, където е 
възможно, източника (10.1.2) 

10.2. Въздействие на отпадъците върху живота в морето 

– Тенденции в количеството и състава отпадъците, погълнати от морските животни (напр. анализ на стомашното 
съдържание) (10.2.1) 

2.3 Характеристики, натиск и 
въздействие 

Списък на съответните характеристики и видове натиск от Приложение III на РДМС 

РДМС, Приложение III 

Натиск и въздействие 



Други физически нарушения 

— морски отпадъци 

2.4 Добро състояние на морската 
околна среда (ДСМОС) или добро 
екологично състояние (ДЕС) 

Оценка на ДСМОС (ДЕС) 

Определение за ДСМОС по дескриптор D10: количеството морски отпадъци, изхвърлени на брега е незначително и 
не нарушава естествения вид на плажа. Няма морски отпадъци плаващи върху водната повърхност в близост до 
източниците и „горещите точки“ – речни устия, обществени плажове и морски пристанища. Не се откриват морски 
отпадъци в стомасите на птици и риби. 

Определение за ДСМОС по критерий 10.1: количеството морски отпадъци, изхвърлени на брега е незначително и не 
нарушава естествения вид на плажа.  

Определение за ДСМОС по 10.2: Няма случай на морски животни, чиято смърт е причинена от морски отпадъци. 

2.5 Цели на ДСМОС 

РДМС 

 

 

 

 

 

 

Оценка на ДСМОС (ДСМОС, както е дефинирано в докладването по чл. 9) 

ЦЕЛИ НА НАТИСКА 

10.1.1 Цел: Намаляваща тенденция в количеството морски отпадъци, изхвърлени на брега и / или депонирано на 
плажа. 

10.1.2. Цел: Намаляваща тенденция в количеството морски отпадъци отложено но морското дъно. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Осигуряване на подходящи пристанищни съоръжения за приемане на отпадъците от плавателните съдове в съгласие 
с МКПЗПС 73/78, Приложение I, IV, V (Стратегически план за действие за Черно море 2009 г., цел 60).  

Разработване на регионални и национални методи за мониторинг и оценка на морските отпадъци въз основа на общ 
изследователски подходи, критерии за оценка и изисквания за докладване (Стратегически план за действие за Черно 
море 2009 г., цел 19). 

30% увеличение на населението, достигнато от кампании за повишаване на осведомеността, за избягване, 
намаляване, повторна употреба и рециклиране (ако е приложимо) морските отпадъци за производство на опаковки. 

Пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) от всички наземно базирани точкови източници са оперативни 
до 2016 (цел в докладването на България по чл. 17 от Директивата за пречиствателните станции за отпадъчно води 
(Директива 91/271/ЕЕС), URL: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=499), Стратегически план за действие 
за Черно море 2009 г., цел 53). 

Трайно премахване на крайречни и крайморски депа до 2018 и завишаване на контрола върху изхвълянето на 
отпадъци (Стратегически план за действие за възстановяване на околната среда и опазване Черно море (2009), 



екологична цел № 18). 

Опишете как програмата: 

a. Отчита нуждите за оценка на съответния дескриптор и цели – програмата ще осигури информация за 
тенденциите в количеството на морските отпадъци, които могат да бъдат използвани за оценяване на 
състоянието на околната среда. Данните  ще бъдат събирани чрез стандартни формуляри за мониторинг за 
осигуряване на последователност и съвместимост в рамките не региона и между регионите. 

b. отчита нуждите от осигуряване на данни/информация за подкрепа на оценката по Д9 (или конкретно по 
програмата по Д D1, 4, 6, компонент биоразнообразие) – програмата ще осигури информация за тенденциите в 
количествата морски отпадъци чрез брегови експедиции (индикатор 10.1.1) и дънно тралиране (10.1.2); 

c. подпомага определянето на разстоянието от постигане на ДЕС и тенденциите в статуса – програмата ще 
осигурява данни за тенденциите на морските отпадъци, натрупани по плажовете, постъпващи от бреговете и 
отложени на морското дъно. 

d. адресира естествената и климатична изменчивост и ги разграничава от ефекта, причинен в резултат на 
антропогенният натиск – морските отпадъци не се срещат в естествената морска среда. Те са резултат 
единствено от човешката дейност и не зависят от човешката дейност. Инцидентно повишаване на количеството 
на плаващи отпадъци може да настъпи при интензивни валежи, придружени от наводнения, но са необходими 
исторически данни, които да докажат връзката между глобалните климатични изменения 

e. реагира на риска от непостигане на ДСМОС – на първо място, програмата отчита SWOT анализа на регионалната 
програма за мониторинг, разработена в рамките на проект DEVOTES . Второ, тя трябва да бъде приведена в 
съответствие с изискванията на РДМС (виж: т. 6 Планове за осигуряване на информация по ДСМОС и цели). 
Трето, адаптивното управление на базата на екосистемен подход (РДМС, чл. 3) изисква използване на 
информация от мониторинга на ефекта от мерките, разработени по чл. 13 от РДМС за актуализиране на целите, 
ако е необходимо. 

Директива за местообитанията 
(Директива 92/43/ЕИО) 

Директива 92/43/ЕИО на съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 
flora) 

Член 2 

1.   Настоящата директива има за цел да допринесе за осигуряване биологичното разнообразие чрез запазване на 
естествените местообитания, както и на дивата фауна и флора върху европейската територия на държавите-членки, 
за които е валиден Договорът. 



Директива на водите за къпане 
(Директива 2006/7/EC) 

 
 

Директива на водите за къпане (Директива 2006/7/EC) 

Целта на директивата е да опазва и подобрява качеството на околната среда и да защитава човешкото здраве чрез 
допълване на Директива 2000/60/EО, съгласно Чл. 1, ал. 2. Директивата изисква вземането на подходящи 
управленски мерки за спиране на замърсяването с твърди отпадъци, съгласно чл. 9 от Директивата. 



Конвенция за опазване на Черно 
море от замърсяване 

Стратегически план за действие 
за Черно море 2009 г. 

 

Стратегически план за действие за Черно море 2009 г. 

(18) Изменение на националната стратегия за отпадъци и националните планове за управление на крайбрежната 
зона с цел свеждане до минимум на морските отпадъци. 

(19) Разработване на методологии за регионален и национален мониторинг на морските отпадъци и за оценяване, 
основано на общи подходи на проучване,  критерии за оценка и изисквания при отчета. 

(20) Стимулиране/разработване на инвестиционни проекти в рамките на националните стратегии/местните планове 
за проектирането,  изграждането и инсталирането на нови съоръжения за рециклиране на твърди отпадъци и заводи 
за изгаряне, в съответствие с наредбите на НЗНТ. 

(53) Продължаване / подобряване на възстановяването/изграждане то на пречиствателни станции за отпадъчни 
води. 

(60) Осигуряване на подходящи пристанищни съоръжения за приемане на отпадъците от плавателните съдове в 
съгласие с МКПЗПС 73/78, Приложение I, IV, V. 

(61) Установяване на хармонизирана система за възстановяване на такси / разходи при отпадъците от плавателните 
съдове. 

(62) Разработване на системи за определяне на незаконните източници на замърсяване от плавателни съдове и от 
наземни инсталации. 

(63) Разработване/установяване на хармонизирана принудителна система в случай на незаконно оттичане от даден 
плавателен съд и инсталации от сушата, включително технически средства и глоби. 



Директива 2000/59/EC 

Чл. 1 
Чл. 1 Целта на настоящата директива е да намали изхвърлянето на отпадъци от кораби и корабни товари в морето, 
по-специално неправомерното изхвърляне, извършено от кораби, ползващи пристанищата на Общността, чрез 
подобряване на достъпността и използването на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от кораби и 
корабни товари, като по този начин подобри опазването на морската среда. 

MARPOL 73/78 

 

Всякакви изхвърляния на отпадъци (с изключение на отпадъци от хранителен произход), са забранени в Черно море 
(дефиниран като специална зона) 

2.6 Пространствен обхват Обхват на мониторинга 
 

 ИИЗ 12-милна 
зона 

Крайбрежни 
води 

Преходни 
води 

РДМС X  X  X    

Директива за 
местообитанията 

X  X  X  X   

Директива на 
водите за къпане 

- - X  X  

Директива 
2008/949/EC 

X X  X    

MARPOL 73/78 X  X  X   

Директива 
2000/59/EC 

X  X  X    

Конвенция за 
опазване на 
Черно море от 
замърсяване 

 X X X 

3 Концепция за мониторинг 

3.1 Общо описание на 
подпрограмите в рамките на 
програмата за мониторинг 

Списък на подпрограмите в рамките на програмата за мониторинг 

Морски отпадъци - характеристики и изобилие / обем. Параметри: Разпределение / разпространение в 
пространството и времето, концентрация. 

Морски-базирани мобилни дейности (корабоплаване). Разпределение / разпространение в пространството и 



времето, интензивност 

Крайбрежните човешки дейности (напр. туризъм, спорт, екологичен туризъм). Параметри: Разпределение / 
разпространение в пространството и времето, интензивността 

Наземни дейности. Параметри: Разпределение / разпространение в пространството и времето, интензивност. 

Ефективността на мерките. Разпределение / разпространение в пространството и времето, интензивност 

3.2 Описание на мрежата за 
мониторинг 

 

Съвместна програма за мониторинг на отпадъците на морското дъно е проведена по трансект „Галата“ през 2013 г. в 
рамките на проекта MISIS. 

Индикатор 10.1.1 – Мрежата за мониторинг на плажните отпадъци ще включва вземане на проби от станции в 
близост до източника на замърсяване - градските плажове във вътрешността заливите на Варна и Бургас и плажовете 
в близост до речните устия. Плажовете в подветрената страна на брегозащитнитe съоръжения действат като капан за 
отпадъци в морските води и могат да бъдат включени в мрежата за мониторинг. 

Индикатор 10.1.2 – Трансектите / полигони за мониторинг ще се определят въз основа на първоначално проучване 
около основните морски пътища и зони с повишена трален натиск от риболова. За да бъде икономически 
целесъобразна, програмата за мониторинг на морските отпадъци на морското дъно може да се интегрира с 
програмата за мониторинг по дескриптор D3 - Риби, които са обект на търговски риболов, за да се използва дънното 
тралене.  



 
фигура 1 Карта на тралните маршрути за мониторинг на отпадъци на морското дъно в българските, румънските и турските морски води в 
рамките на проекта MISIS 

3.3 Заплахи, дейности и мерки Идентифицирани заплахи 

Замърсяване на морската среда с отпадъци и тяхното отрицателно въздействие върху морските организми 

Дейности, които ще бъдат мониторирани от програмата 

Извличане на живите ресурси (в областта на рибарството, включително за отдих, морски водорасли) 

Морски-базирани мобилни дейности (корабоплаване) 

Крайбрежните човешки дейности (напр. туризъм, отдих, спорт и екологичен туризъм) 

Дейности на сушата 

Мерки, които ще бъдат мониторирани от програмата 

3.4 Управление на данните Как и къде се управляват данни? Как и къде могат да бъдат достъпни данни? (Общо описание на ниво програми) 



Не е провеждан мониторинг на морските отпадъци. Някои данни са събрани по време на мониторинг на дънните 
риби и в рамките на проекти (например проекта MISIS), изпълнявани от ИО-БАН. Институциите не разполагат с 
единна база данни, която да съхранява различните типове данни. Данните не са съвместими с изискванията на 
Директивата INSPIRE. Наличност на масивите данни на ЕАОС е предмет на преговори с институциите, които 
изпълняват мониторинга. 

4. Оценка 

4.1 Оценки Съществуващи оценки 

Националният доклад по Първоначална оценка на морската околна среда (чл. 8, РДМС) публикуван в 
платформата ReportNet на ЕК. 

URL: http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/msfd8910/msfd4text/envubapw 

BSC, 2008. State of the Environment of the Black Sea (2001 - 2006/7). Edited by Temel Oguz. Publications of the Commission 
on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC) 2008-3, Istanbul, Turkey, 448 pp., URL: http://www.blacksea-
commission.org/_publ-SOE2009.asp 

4.2 Assessment of GES Ще осигури ли програмата данни за оценка на ДСМОС 

Програмата ще осигури първоначални данни за оценката на ДСМОС. Необходимите изменения в програмата за 
осигуряване на данни за ДСМОС са посочени в раздел 6. 
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6. Дейности, необходими за изпълнението на концепцията 

6.1 Промени в съществуващата 
програма за мониторинг 

Необходими промени и препоръки 

 

6.2 Пропуски: информация за 
ДСМОС 

Ако все още програмата за мониторинг не осигурява данните, необходими да оценка на ДСМОС, посочете кога 
програмата ще осигури необходимите данни 

Програмата ще осигури необходимата за оценката на ДСМОС информация за следващата оценка през 2018 г. 

6.3 Планове за осигуряване на 
информация за ДСМОС 

Ако програмата не осигурява достатъчно данни и информация за оценка на ДСМОС, опишете какви са 
плановете, за да може да осигурява достатъчно данни (например, за да се запълнят празнините в методите на 
данни, разбиране или капацитет). Опишете времева рамка, приоритетите и препятствията. 

Разширяване на съществуващата мрежа за мониторинг за предоставяне на данни за натиска от човешката дейност и 
състоянието на околната среда в крайбрежните води, териториалните води и изключителната икономическа зона, в 
съответствие с изискванията на Рамковата директива за морска стратегия. 

Подобряване на съществуващата програма за мониторинг чрез отчитане на възможностите за интегриране с 
правните изисквания на ЕК, изискванията на Конвенцията за защита на Черно море от замърсяване, интегриране по 
дескриптори и индикатори и интегриране между черноморските държави (Zampoukas et al., 2012) 

Разработване на статистически обоснована програма за мониторинг. Необходимо е определянето на минималната 
пространствена резолюция, времева честота и размер на извадката, необходими за извършването на 
представителна оценка. 

Специфични изисквания на програмата 

Започване през 2015 (ако все още не е започнала през 2014) на изпълнението на координирана с Румъния програма 
за мониторинг на дескриптор D10 – Морски отпадъци, за да осигури информация за разстоянието до ДСМОС и 
актуализиране на определението за ДСМОС, ако е необходимо, за следващото докладване по чл. 8 върху 
състоянието и чл. 9 по определението за ДСМОС през 2018 г. 



Използване на съвместими методи за пробонабиране и оценка на територията на държавите-членки (България и 
Румъния). 

Използване през 2015 (ако не са използвани през 2014) възможностите за съфинансиране, в съответствие с 
изискванията на чл. 22 от РДМС за финансиране на изпълнението на програмите за мониторинг. 

6.4 Пропуски: информация за 
целите 

Ако все още програмата за мониторинг не осигурява данните, необходими да оценка на целите, посочете кога 
програмата ще осигури необходимите данни 

Очаква се програмата да осигури адекватна информация за оценка на целите за постигане на ДСМОС за следващата 
оценка през 2018. 

6.5 Планове за информация за 
целите 

Ако програмата не осигурява данни и информация трябва да оценка на целите, опишете какви са плановете, 
какво е необходимо, за да стане програмата адекватна (например, за да се запълнят празнините в методите за 
предаване на данни или капацитет). Опишете времева рамка, приоритетите и препятствия. 

Стартиране през 2015 г. (ако вече не е стартирало през 2014 г.) прилагането на съгласувана с Румъния програма за 
мониторинг на Дескриптор 10 Морски отпадъци, за предоставяне на информация за целите за ДСМОС и тяхното 
актуализиране, ако е необходимо, за следващата оценка през 2018 г. 

България и Румъния трябва да преразгледат и доразвият заедно съгласувани цели, основани на съгласувани, ако не 
хармонизирани, показатели за своите морски води, като се вземат предвид оценката и препоръките на Комисията, 
доколкото е възможно, през 2014 година. 

ЦЕЛИ НА НАТИСКА: 

10.1.1 Цел: Тенденция на намаляване на количеството морски отпадъци, изхвърлени на брега – данните ще бъдат 
осигурени от мониторинг на количеството на отпадъците по плажните ивици, както и от кампании на НПО за 
почистване на плажните ивици. 

10.1.1 Цел: Тенденция на намаляване на количеството отпадъци отложени на морското дъно – данните ще бъдат 
осигурени от тралните проучвания на видовете риби, които са обект на търговски интерес по Дескриптор 3. 
Необходимо е проучвателен мониторинг за уточняване на полигоните за мониторинг, които ще се намират в близост 
до пристанищата и натоварените морски пътища. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

100% събираемост на твърдите отпадъци от корабоплаването в  приемните съоръжения на пристанищата – 
информация за целите и изпълнението на конкретни мерки ще бъдат осигурени в сътрудничество с компетентния 
орган – Изпълнителна агенция морска администрация. 



Трайно премахване на крайречни и крайморски депа до 2018 и завишаване на контрола върху изхвърлянето на 
отпадъци (Стратегически план за действие за възстановяване на околната среда и опазване Черно море (2009), 
екологична цел № 18) – данни за информацията за премахнати незаконни депа и контрола върху незаконното 
изхвърляне на отпадъци се осигурява от Регионалните инспекции по околната среда и водите на общините Варна, 
Добри и Бургас. 

Развитие на национални и регионални методологии за мониторинг и оценка на морските отпадъци на базата на общ 
изследователски подход, критерии за оценка и изисквания за докладване (Стратегически план за действие за Черно 
море 2009 г., цел 20). 

Осигуряване на подходящи пристанищни приемни съоръжения за корабни отпадъци, в съотвествие с MARPOL 73/78 
(Стратегически план за действие за Черно море 2009 г., цел 60) – данни за информацията за премахнати незаконни 
депа и контрола върху незаконното изхвърляне на отпадъци се осигурява от Регионалните инспекции по околната 
среда и водите на общините Варна, Добри и Бургас. 

30% увеличаване на населението, повлияно от кампании за повишаване на осведомеността за избягване, 
намаляване, повторно използване и рециклиране (където е приложимо) на опаковки генериращи морски отпадъци 
– информацията за постигането на целта ще се основава от предварително проучване от броя на населението, което 
е потребителска аудитория на медията (медиите) , чрез които ще се осъществи кампанията за увеличаване на 
осведомеността. 

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) на всички точкови източници на замърсяването на морската 
среда, базирани на сушата, трябва да бъдат оперативни до 2016 г. (в съотвествие с докладването на България към 
Директива за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) (доклад по чл. 17, URL: 
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=499); Стратегически план за действие за Черно море 2009 г., цел 
53). 

6.5 Планове за информацията 
относно предприетите мерки 

Информация относно мерките, ще бъде предоставена чрез събиране на данни за всички нови разработки за 
спазването на съществуващите регулаторни (оценка на въздействието върху околната среда, стратегическа 
екологична оценка) режим, който ще гарантира, че GES не е нарушена. 

Планове за информация относно мерките, насочени източници на натиск (критерий 10.1.1) - Мерки за намаляване на 
натиска, причинено от наземни източници (градски и промишлени пречиствателни станции), които вече са на 
разположение в Басейнова дирекция на Черно море. 

Планове за информация относно мерките, насочени към отпадъците на плажа (критерий 10.1.1) - Интегриране на 
мониторинга върху ефекта от мерките на спрямо морските отпадъци (член 13) с мониторинга на плажните отпадъци 
по член 11 - на български неправителствени организации, които извършват ежегодни кампании по почистване на 
плажните ивици (възможна мярка по член 13), могат да осигурят информация за количеството и вида отпадъци, 



събрани по време на кампанията. Това ще осигури информация за ефекта от почистване на плажовете, както и 
информация за ефекта от други мерки осигуряващи намаляването на плажните отпадъци. 

Планове за информация относно мерките, насочени към морските отпадъци във водния стълб и отложени на 
морското дъно (критерий 10.1.1). Интеграцията на мониторинга върху ефекта от мерките по отношение на морските 
отпадъци във водния стълб (член 13) - в рамките на обхвата на проекта MARELITT (http://www.marelitt.eu/), местните 
рибари (и леководолази, ако е възможно), които участват в инициативата "Fishing for marine litter" (възможна мярка 
по член 13) могат да бъдат привлечени в измерването на количеството и типа на морските отпадъци. Това ще 
осигури информация за ефекта от инициативата "fishing for marine litter" и други косвени мерки морските отпадъци в 
местообитанията на водния стълб и на морското дъно. 

Планове за осигуряване на информация за ефекта от мерките върху корабоплаването като източник на натиск  – 
данни за ефекта от мерките ще бъдат осигурени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. 

  


