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ПРОТОКОЛ 

№ 5/19.02.2021 г. 

от V-то заседание на Експертна консултативна група по прилагане на РДМС 

 

На 19.02.2021 г. от 10.30 ч., в онлайн среда, се проведе V-то заседание на Експертната 

консултативна група (ЕКГ) по Заповед № РД-90/14.02.2018 г. на Министъра на околната среда и 

водите за сформиране на ЕКГ, подпомагаща работата на Консултативния координационен съвет 

(ККС) по прилагане на Рамкова директива за морска стратегия (РДМС). Срещата е организирана 

от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). В същата взеха участие представители на: 

- Дирекции „Управление на водите“ (УВ) и „Управление на отпадъците и опазване на 

почвите“ (УООП) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ); 

- Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) Варна и Бургас; 

- Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и 

Дирекция „Морска администрация - Варна“; 

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ); 

- Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителна агенция по 

аквакултури и рибарство (ИАРА); 

- крайбрежните общини и областните администрации Добрич, Варна и Бургас. 

 

Срещата протече при следния дневен ред: 

1. Резултати от изпълнението на програмата за мониторинг по Дескриптор 10 „Морски 

отпадъци“. 

2. Връзка между ПУРБ на ЧРБУ 2016 – 2021 г. (РДВ) и Морска стратегия (РДМС) по 

отношение на отпадъците: мерки от Програмите от мерки към ПУРБ и Морската стратегия, 

свързани с Дескриптор 10 Морски отпадъци (планиране / изпълнение). 

2.1.  Мерки от националното законодателство, свързано с управлението на твърдите 

отпадъци. Проект на Национален план за управление на отпадъците в Р България за периода 

2021-2028 г. 

2.2. Синхронизиране на действията за изпълнение на мерките и набелязване на основните 

стъпки до края на 2021 г. (отговорните институции / заинтересовани страни по всяка мярка): 

предложения за обсъждане и приемане по време на срещата. 

3. Отчитане на изпълнението на мерките за 2020 г. 

4. Други. 

 

Председателят на ЕКГ и Директор на БДЧР - инж. Десислава Консулова откри срещата и 

запозна присъстващите с правилата на ЕКГ. Съгласно чл. 17 от Правилника на групата, всеки 

участник следва да информира Председателя за липса / наличие на конфликт на интереси. 

Представен беше дневния ред за заседанието и по процедура се премина към гласуване за 

приемане на същия. 

Г-жа Галина Балушева (Дирекция „УВ“, МОСВ) внесе предложение за промяна на дневния 

ред като точка 2.1 бъде процедирана като т.1 поради заетост на представителите от Дирекция 

„УООП“, МОСВ и невъзможност да присъстват до края на срещата. Председателят на ЕКГ, инж. 

Д. Консулова прие предложението за промяна в дневния ред и го подложи на гласуване. 

Липсваха възражения по предложената промяна, както и уведомления за конфликт на интереси 

по така предложените точки на дневния ред, след което същия беше приет. Председателят на 

ЕКГ даде думата на г-жа Стела Барова, главен експерт в отдел „Опазване на морските води и 

мониторинг“ при БДЧР, която обяви, че заседанието продължава по точка 2.1 от дневния ред 

(приета като т.1 след гласуване). Г-жа Камелия Георгиева, държавен експерт в Дирекция 
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„УООП“ към МОСВ представи информация относно етапа на развитие на проекта на 

Национален план за управление на отпадъците в Р България за периода 2021-2028 г. Основните 

цели на същия са: Намаляване, вредното въздействие на отпадъците и повторното им използване; 

Намаляване риска от депониране на битови отпадъци. Така представените цели се припокриват с 

целите на политиката на ЕС за Кръгова икономика, модел на производство и потребление, целящ 

ограничаване до минимум на отпадъците. Планът е структуриран на програми и подпрограми: 

Предотвратяване и преобразуване на отпадъци с подпрограма Предотвратяване образуването на 

хранителни отпадъци; Повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци; Усвояване на 

строителни отпадъци и повторна употреба; Намаляване и рециклиране на масово разпространени 

отпадъци с подпрограма Рециклиране  на отпадъци от опаковки; Понижаване на риска от 

депониране на битови отпадъци. Особено внимание се обръща на предотвратяването 

образуването на отпадъци, включително постъпващи и в морската среда, където основен 

замърсител се явяват пластмасовите продукти за еднократна употреба. 

Г-жа Ст. Барова (БДЧР) попита дали дефиницията „морски отпадъци” е включена в 

Националния план и Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при неговото текущо изменение 

и допълнение. Г-жа К. Георгиева уточни, че точния термин би следвало да е „твърди отпадъци в 

морска среда“. Г-жа Ст. Барова изрази съгласие и уточни, че  т.н. „морски отпадъци“ (marine 

litter) е термин, наложен от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) и 

представлява една от характеристиките за оценка на състоянието на морската околна среда, а 

именно Дескриптор 10 Морски отпадъци. Двата термина са взаимозаменяеми. 

Дискусията продължи с мярка 21 от Морската стратегия на Р България, която е свързана с 

внедряване на термина „морски отпадъци“ (твърди отпадъци в морска среда) не само в Закона за 

управление на отпадъците, но и в цялото свързано екологично законодателство и последващи по- 

конкретни мерки за изпълнение с цел постигане на добро състояние на морската околна среда 

(ДСМОС) по този дескриптор. Г-жа К. Георгиева информира присъстващите, че се изготвя 

изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за включване на редица 

мерки, включително и по отношение на отпадъците в морска среда, които да намалят 

изхвърлянето и предотвратят образуването на отпадъци. Това са мерки, свързани основно с 

пазарни ограничения, въз основа на приетата през 2019 г. Директива (ЕС) 2019/904 на ЕП и на 

Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови 

продукти върху околната среда. В момента се изготвя Наредба за пластмасовите отпадъци, чиято 

основна цел е транспонирането на вече споменатата Директива (ЕС) 2019/904. Сформирана е 

работна група и се изчаква гласуването на изменението на Закона за управление на отпадъците 

от Народното събрание на Р България, след това ще се стартира процедура по  внасяне на 

допълненията и измененията, свързани с Директива 2019/904  на ЕС. 

Предвид че предстоящите изменения на ЗУО и мерките за тяхното намаляване са насочени 

основно към полимерните отпадъци, г-жа Ст. Барова обърна внимание, че „морските отпадъци” 

съгласно РДМС се разглеждат в 8 основни категории, една от които са пластмасовите отпадъци. 

Необходимо е тясно сътрудничество между БДЧР, Дирекция „УООП“ и останалите свързани 

институции, при разработване на следващи изменения и допълнения на ЗУО с цел точно 

изпълнение на задължанията по РДМС. Г-жа К. Георгиева направи предложение, когато 

Комисията по Наредбата за пластмасовите отпадъци излезе с предложение, би могло да бъде 

уведомена Дирекция „УВ“, МОСВ, която да сведе информацията до БДЧР, тъй като по 

нормативна уредба, Дирекция УООП е административно обвързана и си взаимодейства с 

основно с РИОСВ. Г-жа Ст. Барова адмирира направеното предложение. На въпрос от БДЧР 

дали Националния план за управление на отпадъци дали е съобразен с целите и мерките по 

РДМС, г-жа К. Георгиева отговори, че не са включени, тъй като те вече фигурират в един 

стратегически документ - Морската стратегия на Р България и следва да се изпълняват. Беше 

обсъдено, че е добре да има такива текстове и в Националния план, които да го обвързват с 

изпълнението на РДМС и да направят връзката между двата документа (търсеното 

синхронизиране в националното законодателство). Г-жа К. Георгиева предположи, че най-

вероятно връзката между двата документа е отразена в Плана, но беше решено този въпрос да се  

уточни и допълни от Дирекция „УООП“ при изпращане на протокола от настоящото заседание 

на ЕКГ. 
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Г-жа К. Георгиева допълни, че проектът на Национален план за управление на отпадъците в Р 

България за периода 2021-2028 г. е на  етап обществени консултации.  

След като представителя на  Дирекция „УООП“ нямаше коментари по останалите точки от 

дневния ред и по-конкретно към мярка 3 и направените предложения с конкретни стъпки и 

срокове за изготвяне на Национален план за действие за Черно море по отношение на морските 

отпадъци, беше предложено Дирекция „УООП“ да предостави писмен отговор по мярка 3 от 

РДМС до едноседмичен срок от настоящото заседание. 

Ст. Барова (БДЧР) отправи запитване към присъстващите за въпроси към досегашната тема 

на дискусия и при липса на такива, премина към представяне на информация по т.1 и т.2 от 

дневния ред – резултати от изпълнението на програмата за мониторинг по Дескриптор 10 

„Морски отпадъци” и текущ статус на изпълнение на програмите от мерки към ПУРБ и Морска 

стратегия, свързани с Дескриптор 10 (планиране / изпълнение). Презентацията е приложена към 

настоящия Протокол. 

Последва дискусия по представената информация по изпълнение на мерките по Дескриптор 

10. Представителят на БДЧР подчерта отново, че тази информация е към 2019 г. и очаква 

присъстващите институции да представят актуална такава, при възможност. 

Първи в дискусията се включи г-н Константин Станкович при Главна дирекция „Аварийна и 

спасителна дейност” към ИА „Морска администрация“ с информация за Директива (ЕС) 

2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните 

приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС 

и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО. Към момента има сформирана работна група, която трябва 

да транспонира същата в българското законодателство в срок до 28.06.2021 г.  

След въпрос от БДЧР дали новата Директива е изцяло насочена към корабните отпадъци,              

К. Станкович потвърди и уточни, че тя изменя и допълва старата Директива 2000/59/ЕО, която е 

транспонирана с Наредба №15/28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари и Наредба №9/17.10.2013 г. за 

изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни 

обекти. 

Беше засегнат и въпросът с наложените ограничения за събиране на по-голям брой хора на 

едно място поради Covid-19 и не е ли по-подходящо спрените кампании за повишаване на 

осведомеността на населението по мярка №5, през настоящата година да се провеждат в онлайн 

среда. Г-жа Ст. Барова уточни, че това спиране е било временно за 2020 г. и че за тази година има 

предвидени информационни кампании във физическа среда. Ако обстоятелствата го налагат, 

същите могат да бъдат организирани в онлайн среда. Планират се и доброволчески инициативи 

по почистване на плажните ивици за настоящата 2021 г. 

Г-н Станкович зададе въпрос и по мярка „Намаляване на отпадъците от корабна и 

пристанищна дейност” от ПУРБ 2016-2021 г. с действие “Осъществяване на контрол по 

отношение на управлението на отпадъците в районите на рибарските селища”, като уточни, че 

по-голяма част от рибарските селища са незаконни, няма организирано сметоизвозване и поради 

това допринасят съществено за замърсяването на морските води. В отговор г-жа Стела Барова 

обясни, че мярка 21 „Внедряване на „морските отпадъци“ в съществуващото законодателство“ се 

отнася до цялостна промяна на законодателството, така че то да отговаря на целите на РДМС и 

да предоставя инструменти за контрол, включително и на нерегламентираните рибарски селища 

и други незаконни източници на замърсяване на морската среда с твърди отпадъци. Към момента 

задължението за почистване на подобни нерегламентирани източници на замърсяване е от 

компетенциите на общините с контролен орган РИОСВ. Г-н Станкович допълни, че контролът на 

законните и незаконните рибарски селища е много различен и са необходими допълнителни 

действия за урегулиране на проблема. 

В дискусията се включи и г-н Венцислав Кръстев, (Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура“, Главно управление гр. София), който представи информация по напредъка по 

изпълнението на мярка 4 „Подобряване на управлението на отпадъците, генерирани от кораби” в 

допълнение на информацията, предварително изпратена преди заседанието на ЕКГ от МТИТС за 

осъществените проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 

2014-2020 г.  
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ДППИ има две основни задължения в своя предмет на дейност относно морските отпадъци: 1. 

Управление (включващо приемане и събиране) на отпадъци от корабоплавателна дейност чрез 

сключване на договори с пристанищните оператори. Тази дейност се изпълнява от 2007 г. 

Всички задължения по нея се изпълняват, всяко едно пристанище за обществен транспорт има 

приет План за управление на отпадъците. 

2. От 2018 г. след изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища 

и пристанищата на РБългария (ЗМПВВППРБ, изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 декември 2020 г.) е 

въведена и втората дейност на ДППИ: Поддържане на системи и средства за борба с нефтени 

разливи при аварийни ситуации в акваториите на пристанищата. В тази връзка, за осигуряване на 

финансиране за изпълнението на мярка 4, ДППИ стартира два проекта, финансирани от ОП 

„Транспорт и Транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Първият проект е за техническа помощ. 

В рамките на същият са набелязани мерки и са извършени оценки на наличните съоръжения и 

средства в българските пристанища доколко същите отговарят на нормативните и техническите 

изисквания и оценка какво е необходимо за допълване на тези средства (оценка необходимоста 

от закупуване на нови). В резултат от заключенията от проекта за техническа помощ са 

проведени обществени поръчки за осигуряване на необходимите приемни пристанища 

съоръжения и средства за прием на отпадъци от корабоплавателна дейност: 5 бр. малки 

плавателни съдове, които оперират месечно в пристанищата; в тази връзка се планира 

изграждането на площадки за разделно събиране на отпадъци на територията на яхтените 

клубове в пристанища Варна и Бургас, както на речните пристанища Силистра, Русе и Видин, за 

което има издадено решение на МОСВ. Избран е доставчик за средства за борба с нефтени 

разливи (бонови заграждения и скимъри) при аварийни ситуации, както и за локализиране и 

почистване на течни (масла, нефт, нефтоводни смеси) и твърди отпадъци по морската или 

речната повърхност. Закупените средства ще бъдат ситуирани във Варна и Русе и ще обслужват 

цялата българска акватория от Черно море и р. Дунав. Стойността на цялото оборудване е над 8 

млн. лв. Очаква се до средата на 2021 г. всички обществени поръчки да бъдат завършени (вкл. и 

доставката на 5-те плавателни съда) и до края на годината да бъдат финализирани всички 

доставки, ще се проведат обучения и ще се създаде организация за използването им съгласно 

Националния план за бедствия и аварии.  

По вторият („малкият“) проект за техническа помощ е изготвен анализ на информационните 

системи  на пристанищата със заключение, че същите могат да се обединят в интегрирана 

информационна система, която ще даде възможност да се осъществява координация и 

навременна информираност за настъпили аварийни ситуации (дори за входиране на сигнали от 

граждани), както и ще обхваща информационно целия процес от възникване до предотвратяване 

на нефтените разливи и аварийните ситуации, замърсявания с твърди отпадъци и други 

замърсявания. 

Г-жа Ст. Барова (БДЧР) благодари за предоставената информация и адмирира големия обем 

работа, извършена през 2020 г. и наваксаното забавяне по изпълнението на мярка 4 от 

предходните години. Предлага, ако няма други въпроси, общините да представят накратко 

извършените дейности през 2020 г. по отношение на Д10 Морски отпадъци, както и планираните 

дейности за 2021 г., включително и текуща информация за изпълнение на мерките, планирани в 

ПУРБ – почистващи кампании на речните устия и на районите до 2 km във вътрешността.  

Г-жа Гергана Тонева (Дирекция УООП, МОСВ) се включи в дискусията с отговор по 

поставен въпрос по-рано в срещата по мярка 21. В предстаявената презентация беше посочено, 

че по последна информация към 2019 г., анализът на пропуските в действащата нормативна 

уредба от гледна точка на постигане на целите на РДМС спрямо морските отпадъци следваше да 

се извърши в рамките на обществена поръчка „Разработване на стратегия и план за действие за 

преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.“, обявена с 

Решение №158/12.09.2018 г. Същата е прекратена с Решение № 32 от 31.01.2019 г. поради 

необходимост от промяна и допълване на обхвата. Г-жа Г. Тонева представи текущия етап на 

обществената поръчка за Стратегията за кръгова икономика. Поръчката е в ход и текста на 

Стратегията за кръгова икономика е в работен порядък. През м.декември 2020 г. е проведено 

вътрешно обсъждане на текстовете и предстои външно съгласуване. 
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В хода на заседанието, г-жа Ст. Барова (БДЧР) запозна присъстващите с резултатите от 

извършен подбор на проекти по процедура „Малкова грантова схема за мерки за намаляване на 

морските отпадъци” по резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските 

води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ 2014-2021 г. 

Одобрените проекти са както на местни инициативни рибарски групи (МИРГ), така и на общини 

като община Шабла, Поморие, Бургас, Приморско, Белослав, Несебър. Например Прилагане на 

иновативни мерки за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните зони на община Шабла; 

Ограничаване на отпадъците в община Приморско; Намаляване на морските отпадъци от 

наземни източници, с целева територия - акваторията на община Поморие, Намаляване на 

отпадъците в акваторията на Бургаски залив с бенефициент община Бургас; Въвеждане на 

инфовативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от 

наземни източници община Белослав; Опазване на морското и природно културно наследство с 

цел намаляване на отпадъците в акваторията на град Несебър. Отправена е молба към 

представителите на тези общини да споделят информация за текущия етап на реализация на тези 

проекти като е отбелязано, че в БДЧР не е налична информация дали същите са стартирали, имат 

ли сключени договори и извършени ли са някакви дейности по тях. Община Шабла уведоми, че 

не са стартирали дейностите, а община Бургас - че са в процес на договаряне. Не беше 

представена информация от останалите общини. Представителят на БДЧР предложи да се 

включи като задача (решение) от заседанието всяка община да добави кратка писмена 

информация за реализацията на тези проекти: цел, етап и заложени / извършени дейности в 

настоящия протокол. В определяният срок, 19.03.2021 г., е получена информация едиствено от 

Община Бургас, представена по-долу: 

Проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“. 

Изпълнява се от Община Бургас в партньорство с Фондация „Шанс за децата и природата на 

България“, както и НПО „The Blue Army“, Исландия. Цел на проекта: Община Бургас цели да 

подобри екологичният статус на морските води в Бургаския залив и да повиши обществената 

информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на 

морските отпадъци. Общ бюджет по проекта: 274 604,46 лв. Финансиране по Програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

Продължителност: 14 месеца. Статус на проекта: в изпълнение.  

Основни дейности: 4 бр. инициативи за намаляване на морските отпадъци: инициатива за 

почистване на плаващи морски отпадъци чрез закупуването на устройства за почистване на 

плаващи отпадъци, поставени на три пристанища - Бургас, Крайморие и Сарафово; инициатива 

за почистване на отпадъци от морското дъно – в партньорство със СНЦ „Приятели на морето“ 

Бургас; инициатива „Риболов на отпадъци“ – състезание между местни рибари; прилагане на 

„План за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в сградите и 

помещенията на Общински съвет и общинска администрация Бургас”; разработване и 

провеждане на осведомителни и образователни кампании: провеждане на 2 бр. осведомителни 

кампании за популяризиране на предвидените инициативи за намаляване на замърсяването на 

морската среда; разработване и провеждане на 3 образователни кампании по отношение на 

източниците на замърсяване и възможните начини за намаляването или предотвратяването им, 

насочени към 3 различни целеви групи: ученици, рибарската общност, местна администрация;. 

Очаквани резултати: почистени 200 кг. отпадъци от морските води на Бургаския залив; 

намаляване на генерираните пластмасови отпадъци от Общински съвет - Бургас и 

административните звена на Община Бургас; повишаване на знанията на местната 

администрация и заинтересованите страни относно източниците на замърсяване на морските 

води; 

 Дискусията премина към изготвените от БДЧР предложения за обсъждане и приемане на 

етапите за изпълнение на мярка 3 „Приемане и прилагане на Регионален план за действие за 

Черно море по отношение на морските отпадъци” - етапи за изготвяне на Национален план за 

морските отпадъци. На въпрос от страна на БДЧР, представителите на Дирекция УВ уведомиха, 

че няма нова информация относно планираната обществена поръчка за създаване на цитирания 

Национален план за морски отпадъци.  
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Представителят на БДЧР предостави възможност на участниците за коментари по 

предложенията за изпълнение на мярка 3. Поради липса на такива беше предложено участниците 

да изпратят писмено становище по предложенията до една седмица от днешната дата (в срок до 

26.02.2021 г.). Г-н К. Станкович (ИАМА) и г-жа Е. Крилчева (Д „УВ“, МОСВ) дадоха 

положителна оценка на предложените стъпки за работа за изпълнение на мярка 3.  

Г-н К. Станкович постави въпрос за организацията на изготвянето и приемането на 

Регионалния план за морските отпадъци в Черно море, а в последствие на Националния план, 

както и за изготвяне на отделни областни и общински планове за управление на отпадъците в 

морската среда. Г-жа Десислава Консулова, Директор на БДЧР поясни, че Регионалния план за 

действие за Черно море по отношение на морските отпадъци е приет през 2018 г. и на негова база 

следва да бъде изготвен Национален план, който след вътрешно съгласуване ще бъде 

предоставен за съгласуване с Р Румъния и двете държави - членки на ЕС ще представят 

националните си планове пред Европейския съюз. Г-жа Ст. Барова допълни, че за да се избегне 

припокриване с вече приетите областни и общински планове за управление на отпадъците, на 

този етап не е заложено да се разработват отделни. Целта е Националния план да бъде 

синхронизиран с вече изготвените областни и общински планове, да обединява действията срещу 

морските отпадъци и да дава препратки към същите. 

Директорът на БДЧР разясни, че е имало предложение от МОСВ за възлагане на обществена 

поръчка за изготвяне на Плана, която не е осъществена и предвид, че срокът на мярката изтича 

тази година, БДЧР прави следните предложения за планиране на работата по мярка 3. В състава 

на планираната междуведомствена работна група би следвало да се включат и представители от 

общините, тъй като по Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията 

и Закона за управление на Черноморското крайбрежие, те са отговорни институции по 

изпълнението на  редица мерки, свързани с отпадъците.  

 Срещата премина към т.3 от дневния ред „Отчитане на изпълнението на мерките за 2020г.“ 

като Ст. Барова уточни, че наличната в БДЧР, информация е към 2019 г. и предстои нейната 

актуализация с дейностите, извършени през 2020 г. За целта, ще бъдат изпратени писма до 

отговорните институции, за предоставяне на информацията по изпълнението на мерките към 

2020 г. съгласно ПУРБ на ЧРБУ и Морската стратегия 2016-2021г., които мерки включват и тези, 

свързани с морските отпадъци. Информацията следва да се отрази във формулярите за отчитане 

на напредъка по прилагане на мерките към Морската стратегия, които също ще бъдат изпратени. 

Ще бъдат изпратен за попълване и и детайлният план за действие за изпълнение на мерките за 

текущата 2021 г. за актуализция от страна на всяка отговорна институция.  

В заключение, инж. Десислава Консулова подчерта важността на ежегодното отчитане на 

напредъка по изпълнение на мерките по РДМС и планираните действия за текущата година от 

страна на всяка отговорна институция. Тази информация, след анализ и обобщение, се докладва 

пред Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на 

Черно море (ККС), председателстван от  Министъра на околната среда и водите. Тя информира 

участниците, че през миналата 2020 г. не е провеждано заседание на ККС, но тази година е важно 

да бъде проведено такова, на което да се докладва развитието и прилагането на РДМС и да се 

предприемат действия за наваксване на закъснението в прилагането на мерките и изискванията 

на директивата като цяло. Г-жа Консулова прикани институциите за сериозно отношение към 

изпълнението на задълженията им, предвид, че Р България е в наказателна процедура поради 

неизпълнение на ангажиментите по прилагане на втория цикъл на РДМС, стартирал през 2018 г.  

Председателят на ЕКГ благодари на присъстващите за участието им в днешната среща и 

поради факта, че не са взети конкретни решения по предложенията в рамките на срещата, 

прикани представителите на институциите за писмен отговор по предложенията за изпълнение 

на мярка №3 в указания срок. Директорът на БДЧР допълни, че институцията е отворена за 

въпроси и предложения чрез писмена кореспонденция, онлайн срещи и обсъждания в малки 

групи. 

Заседанието приключи в 12.00 ч. 
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РЕШЕНИЯ И ПРОИЗТИЧАЩИ ЗАДАЧИ: 

1. Участниците в заседанието да изпратят своите допълнения и/или предложения за промяна 

на направените от БДЧР предложения за изпълнение за създаването, съгласуването и приемането 

на Национален план за действие за Черно море по отношение на морските отпадъци в рамките на 

изпълнението на мярка № 3, в срок до 26.02.2021 г. Ако в рамките на указания срок не постъпят 

коментари,  същите ще се считат за приети.  

2. Във връзка с представената информация по „Малка грантова схема за мерки за намаляване 

на морските отпадъци” и липсата на информация за текущия етап на изпълнение на одобрените 

проекти, то всяка община да добави кратка информация за реализацията им: цел, етап и заложени 

/ извършени дейности, крайни срокове и т.н., след получаване на проекта на протокола от 

срещата. 

3. БДЧР да изпрати писма до отговорните институции за представяне на информация за 

напредъка по изпълнение на мерките по РДМС за 2020 г., както и детайлният план за действие за 

изпълнение на мерките за текущата 2021 г., за актуализация от страна на всяка отговорна 

институция. Срок: до 22.03.20121 г. 

 

 


