
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
Разработване на Програма от мерки за 
изпълнение на Рамковата директива за морска 
стратегия в България  

Обща информация 
Рамковата директива за морска стратегия на ЕС (2008/56/EC, 
MSFD) предоставя рамка, в която всяка държава-членка трябва да 
вземе необходимите мерки за постигане или поддържане на 
"добро екологично състояние" на морската среда до 2020 г. 
Съгласно член 13 от РДМС държавите-членки трябва да създадат 
регионално координирани и съгласувани програми от мерки до 
края на 2015 г. До 31 март 2016 г. държавите-членки следва да 
информират Европейската комисия за своите Програми от мерки 
(ПоМ). В България разработването и изпълнението на Програма от 
мерки са задачи на БДЧР към Министерството на околната среда и 
водите. 

Подробности относно проекта 
Проектът подкрепи БДЧР в концепцията, методологията и процеса, 
свързан с разработването и внедряването на българската 
Програма от мерки. В България се проведоха два семинара за 
изграждане на капацитет със заинтересовани страни, за да се 
улесни подбора на нови мерки за защита на морската среда и 
изпълнението на Програмата от мерки. Натрупаният опит беше 
обобщен в практическо ръководство. Очаква се то да подпомогне 
бъдещата актуализация и изпълнение на Програмата от мерки в 
България, да предостави основна информация в контекста на 
докладването на ПоМ пред Европейската комисия, да подкрепи 
двустранната координация с Румъния и да служи като модел за 
добри практики и принос към сътрудничеството по Букурещката 
конвенция за опазване на Черно море от замърсяване. Проектът 
беше много полезен при установяването на процеса и 
разработането на българската ПоМ. Проектът разкри и различия в 
подходите за прилагане на РДМС между Германия и България - 
полезен опит и за двете държави-членки. 
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Програма за консултативна помощ 
(AAP)  
за защита на околната среда в 
страните от Централна и Източна 
Европа, Кавказ и Централна Азия и 
други граничещи с ЕС страни – 
програма на Федералното 
министерство за околна среда, защита 
на природата, безопасност в 
строителството и на реакторите  

Обслужващо звено за проекта по AAP: 
AAP-info@uba.de 

www.uba.de/en/advisory-assistance-
programme 
www.uba.de/en/project-database-
advisory-assistance-programme 

Уебсайт на проекта: 
https://bit.ly/2tvEbx0 
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