
Проект
 

„Проучвания на състоянието на морската 
околна среда и подобряване на програмите за 

мониторинг, разработени съгласно РДМС“

ISMEIMP



Проектът е финансиран по програма BG02 “Интегрирано 
управление на морските и вътрешните води”, приоритет  BG 02.02: 
”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2019-2014.

Продължителност на проекта: 13 месеца, считано от 02. 04. 2015 г. 

Общата стойност на проекта: 1 357 173 лв. 

Бенефициент на проекта: Басейнова дирекция “Черноморски район”

Партньор: Институт по океанология - БАН



Цели:
1.  Частично попълване на съществуващия недостиг на данни за морската околна среда по 
определените от Рамкова Директива за Морска Стратегия (РДМС) 2008/56/ЕО 
дескриптори, чрез провеждане на проучване в пилотен район - акватория, ограничена 
между н. Галата и н. Емине.

2. Въз основа на проведените проучвания:
- Доразвиване на определенията за добър статус на морската околна среда по 

отделните дескриптори,
- актуализиране / прецизиране на целите за ДСМОС
-разработване или валидиране на индикаторите за постигането на целите или за 

определяне на дистанцията от ДСМОС. 

3. Разработване на предложения за подобрени програми за мониторинг.

4.  Подобряване на сътрудничеството между научните институти и държавната 
администрация.



Рамкова Директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕО (РДМС): ново 
предизвикателство в опазването на европейските морета

1. Биологично разнообразие;
2. Неместни видове;
3. Търговски видове риби, обект на промишлен 
       риболов; 
4. Хранителни мрежи;
5. Еутрофикация;
6. Цялост на морското дъно;
7. Хидрографски условия;
8. Концентрации на химични замърсители в морската 

околна среда;
9. Замърсители в морските хранителни продукти;
10. Морски отпадъци;
11. Въвеждане на енергия и подводен шум в морската ОС

  РДМС 2008/56/ЕО надгражда РДВ 2000/60/ЕС в крайбрежните води и внедрява нов подход за 
изследване и опазване на морската околна среда на базата на 11 качествени дескриптора:

Критерии и индикатори за ДСМОС
 Всеки дескриптор се нуждае от 

критерий за описание на ДСМОС
 Всеки критерий се нуждае от 

индикатор (метрика)
 Тогава ДСМОС е стойност на този 

индикатор
 Управлението на морската околна 

среда трябва да се извършва на ниво 
индикатор



Първоначална 
оценка 

определения за 
ДСМОС, цели, 
индикатори

2012 + 6 години

Програми за 
мониторинг

2014

Програми от 
мерки
2015

Прилагане на 
програмата от 

мерки
2016

Оценка и 
адаптиране на 

морската 
стратегия
На всеки 6 

години

ДСМОС
2020



Силни страни
 Разделянето на българските морски води на три района за оценка позволява 

по-добра прецизност при дефиниране на екологичното състояние.  Все пак, е 
необходимо границите на районите да бъдат приведени в съответствие с 
водните тела в крайбрежните морски води, определени съгласно Рамковате 
директива за водите, за да се осигури съгласуваност. 

 Налице са частично добри определения за ДСМОС по дескриптори 1, 3, 5 и 7.

Слаби страни
 Не са определени дефиниции за ДСМОС за дескриптори 4, 9, 10 и 11.
 Липсва яснота за дистанцията между ДСМОС и цели(напр. по дескриптори 2, 

9).
 ниско ниво на прецизност и амбиция за Дескриптор 8; Съмнително е дали 

са били използвани всички налични данни (посочени в оценката).

Обща оценка
 Частично адекватни са дефинициите за ДСМОС по дескриптори 1, 3, 5 и 7, 

но по другите дескриптори лисват дефиниции, или не са добре развити.



Координирани с Румъния програми за 
мониторинг - чл. 11 РДМС

Докладвани пред ЕК - януари, 2015 г.

или

Резултати:
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РП 3 Провеждане на мониторингови кампании

изследователски кампании, насочени към събиране на данни за: 

  Дескриптор 1 (Биологично разнообразие) и Дескриптор 6 (Цялост на 
мрското дъно) : 

      Планктонни съобщества (фито - и зоопланктон) 
6 мониторингови кампании (по две пробонабирания през зимния и есенния период 
и по едно - през пролет и лято) в 2 трансекта - н. Галата и Бургас/Емине 

      Биотопи на пясъчното дъно:
- Макрозообентосни видове и биотопи, доминирани от безгръбначна 

фауна. Въз основа на наличните данни за разпространение на пясъчните 
седименти в прибрежната и централната зони на българския континентален шелф 
ще бъде разработен дизайн за пробонабиране за определяне на 
разпространението и площта на типичните пясъчни видове, съобщества и 
биотопи. 

- Морски треви. Обследване на полето, доминирано от морски треви от 
р. Zostera, разположено в акваторията на пристанището на гр. Бяла, определяне 
на неговите граници и площ, състояние на типичните видове и др. 

Комплексът от пясъчни биотопи е квалифициран като специално 
местообитание (1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и 
тинести плитчини) по смисъла на Хабитатната директива (ХД). 



РП 3 Провеждане на мониторингови кампании
  Дескриптор 1 (Биологично разнообразие): 

      Видово разнообразие, таксономична структура, пространствено 
разпределение и обилие на ихтиофауната в крайбрежната (до 20 м) и 
шелфовата (20 – 100 м) зони.
- пилотно теренно изследване в крайбрежната зона за събиране на допълнителни данни 
за разпространението и структурата на ихтиологичните съобщества в пясъчните и скални 
местообитания до 20 м дълбочина чрез поставяне на хрилни мрежи / винтери.
- пилотно теренно изследване в шелфовата зона до 100 м дълбочина чрез тралиране, с 
цел събиране на допълнителни данни за разпространението и структурата на 
ихтиофауната.

      Видов състав, разпространение и численост на морските 
бозайници.
провеждане на сезонни (май, юли, септември) теренни наблюдения за разпространение, 
видов състав и численост на морските бозайници. Района на изследване ще се 
наблюдава за присъствие на китоподобни чрез извършване на наблюдения на борда на 
плавателен съд и акустично – чрез използването на буксируема система от хидрофони. 



РП 3 Провеждане на мониторингови кампании

  Дескриптор 2 (Чужди видове)

Видов състав, разпределение и обилие на инвазивните видове.
Провеждане на сезонни наблюдения (пролет-лято-есен) за установяване 
пространственото разпространение и численост/биомаса на чужди видове 
фитопланктон и зоопланктон.

  Дескриптор 3 (Стопански видове)

Извършване на пробонабиране съвместно с ихтиологичните изследвания по Д1, по 
време на които ще бъдат събрани и необходимите биологични проби за стопански 
ценните видове риби. Събраните данни ще попълнят частично недостига на данни по 
критерий „Размерна и възрастова структура на популациите“ 



РП 3 Провеждане на мониторингови кампании

  Дескриптор 4 (Хранителни мрежи)

Обилие/разпределение на ключови трофични групи/видове
Предвижда се провеждането на сезонни изследвания за установяване тенденциите в 
числеността на функционалните групи: фитопланктон, зоопланктон, риби (пролетен 
сезон) и морски бозайници при съпоставянето им с историческите данни, за тези, които 
са налични.

  Дескриптор 5 (Еутрофикация)

6 мониторингови кампании (съвместно с мониторинговите кампании за фито - и 
зоопланктон) в трите пелагични хабитата по трансект н. Галата и трансект Бургас/Емине, 
с цел натрупване на данни за попълване на липсваща информация за шелфовия и 
откритоморски (дълбоководен) район по индикаторните категории по Дескриптор 5 за:
- концентрация на хлорофил "а“;
- соленост, температура, концентрация на биогени (амониев азот, нитратен азот, 
фосфатен фосфор, силиций);
- разтворен кислород.



  Лабораторен анализ, в т.ч. определяне на видовото разнообразие, 
численост, биомаса и др.

 Анализ на налични / исторически данни, в т.ч. от литературни 
източници; 

 Систематизиране и обработка на данни за антропогенния натиск 
(БДЧР)

 Статистически анализ на данните и интерпретация на резултатите. 

 Разработване на нови индикаторни категории, извеждане на базисни 
стойности за различни индикатори, валидиране на индикатори

 Създаване на ГИС-слоеве

РП 4 Анализ и интерпретация на данните от 
проведените мониторингови кампании и проучвания, 
както и на архивни данни



Базирани на:

 Резултатите от проведените проучвания.

 Натрупани данни и информация след Първоначалната оценка 
на състоянието на морската околна среда (2012 г.); 

 Ръководни документи на ЕС, в т.ч. добри практики.

РП 5 Предложения за подобрени програми за 
мониторинг, съгласно РДМС



Взаимодействие между трите партньорски проекта 
между БДЧР и ИО-БАН, финансирани от ФМ на ЕИП

„Инструменти за оценка на 
отпадъците, еутрофикацията и 
шума в морските води-MARLEN“

  Провеждане на проучвания на 
отпадъците по брега и в морската околна 
среда (Дескриптор 10)

  Проучвания на подводния шум 
(Дескриптор 11)

„Подобрен мониторинг на морските 
води-IMAMO“

  Провеждане на проучвания на 
концентрациите на химични замърсители в 
морската околна среда (Дескриптор 8);
  Проучвания на замърсители в морските 
хранителни продукти (Дескриптор 9);
  Проучвания на съдържанието на 
пластмасови микрочастици в стомаси на 
риби (Дескриптор 10)

„ISMEIMP“
Подобрени програми за мониторинг:
   ......
  Д 8 - замърсители в морската околна среда;
  Д 9 - замърсители в риба и други морски храни ;
  Д 10 – морски отпадъци;
  Д 11- енергия, включително подводен шум



Набавяне на информация за:

  Запълване на празнините от данни при изготвяне на следващата 
оценка на състоянието на морската околна среда, цели и индикатори 
за постигане на ДЕС по чл. 8, 9 и 10 от РДМС през 2018г. (II-ри цикъл 
на прилагане на Директивата);

 Изпълнение на част от дейностите по и подобряване на програмите за 
мониторинг по чл. 11 от РДМС; по-координирано, респ. ефективно и 
ефикасно праниране на програмите за мониторинг;

 Подпомагане на планирането на програмите от мерки по чл. 13 от 
Рамкова директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕО за постигане на 
добро екологично състояние в морските води през 2015 г.

  Подобрен технически капацитет за провеждане на мониторинг на 
морската околна среда

Очаквани резултати



2016-2017 г.



Области на взаимодействие с други европейски 
политики, свързани с околната среда

  Опазване на биоразнообразието и местообитанията на дивата 
флора, и фауна.
Програми: Д 1,4,6 – Биоразнообразие – дънни местообитания

    Д 1,4 – Биоразнообразие – пелагични местообитания
    Д 1,4 – Биоразнообразие – риби
    Д 1,4 – Биоразнообразие – бозайници
    Д 1,4 – Биоразнообразие – птици

Предизвикателство: синхронизиране с Националната програма 
за мониторинг на биоразнообразието. 

    
  Програма “Морско дело и рибарство” 
Програми: Д 1,4 – Биоразнообразие – риби 

    Д 3 – Видове риби, които са обект на търговски интерес



Благодаря за вниманието! 
                Въпроси, коментари, предложения?

ТАНЯ МИЛКОВА
Ръководител проект

Басейнова дирекция “Черноморски район”
web: http://www.bsbd.org
e-mail: bdvarna@bsbd.org                              
  tanya_milkova@bsbd.org

mailto:bdvarna@bsbd.org
mailto:tanya_milkova@bsbd.org
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