
Документация 

за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и 

засегнати органи и лица 

(в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, 

както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или 

преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.) 

 

 

Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., 

посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.) бе проведен обществен достъп и среща за 

обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка на проект на Морската 

стратегия и програмата от мерки (ПоМ) към нея. 

БДЧР е публикувала на от 08.11.2016 г. Съобщение за провеждане на 

консултации за Екологична оценка на проект на Морската стратегия на Р България и 

програмата от мерки (ПоМ) към нея. Проектът на Морската стратегия на Р България и 

програмата от мерки (ПоМ) към нея, докладът за Екологична оценка на проекта на 

Морската стратегия на Р България и програмата от мерки с всички приложения и 

материалите към нея (включително Нетехническо резюме на Доклада за Екологична 

оценка (ЕО) и Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони 

(ДОСВ), както и проекта на стратегията и ПоМ, са предоставени за достъп в сградата 

на Басейнова дирекция „Черноморски район“–гр.Варна, ул. „Панагюрище“ No 17, 

Всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в продължение на 30 дни, считано от 

08.11.2016 година. 

Лице за връзка: Таня Милкова, началник –отдел „Опазване на морските води и 

мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ 

Документите са публикувани и на уеб-страницата на БДЧР –

www.bsbd.orghttp://www.bsbd.org/bg/marine_env_assessment.html–Доклад по екологична 

оценка с приложения, в т.ч. Нетехническо резюме на доклада за екологична оценка и 

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони 

http://www.bsbd.org/bg/m_env_and_action.html–Проект на Морска стратегия и Програма 

от мерки и на уеб-страницата на МОСВ: 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454 

Бяха проведени консултации по доклада за ЕО на Морска Стратегия и с 

компетентния орган по чл. 4 (МОСВ), както и със съответния компетентен орган по чл. 

13, ал. 1 (МЗ) от Наредбата за ЕО, като им бе предоставена документацията на хартиен 

и на електронен носител за становище, заедно със Съобщението за провеждане на 

консултации. 

Съобщението за провеждане на консултации бе предоставено на компетентния 

орган по чл. 4 (МОСВ) за сведение а също така и за публикуване на интернет 

страницата му. До всички заинтересовани лица, изписани в Схемата за провеждане на 



консултации, бяха изпратени уведомителни писма, заедно със Съобщението за 

провеждане на консултации. 

След приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 - на 09.12.2016г. от 10:30 ч. 

в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район" гр. Варна, заседателна зала, бе 

проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и 

всички приложения към него и проекта на Морска стратегия и Програма от мерки. 

Срещата беше ръководена от г-жа Таня Милкова, началник - отдел „Опазване на 

морските води и мониторинг", Дирекция „Планове и разрешителни" при БДЧР 

съгласно Заповед № 290/08.12,2016 г. на Директора на БДЧР. 

Г-жа Милкова запозна присъстващите накратко с изработения проект на 

Морската стратегия и програмата от мерки за периода 2016 - 2021 г., в т.ч. етапите за 

нейното разработване, проведените обществени обсъждания, предложенията за 

промени в Програмата от мерки, постъпили по време на обсъжданията. 

Г-жа Милкова даде думата на представителя на представителите на Обединение 

„ЕКООЦЕНКИ 2015". Г-жа Светла Трайчева се представи първа като координатор на 

екипа, разработил доклада за ДОСВ и ДЕО на Морската стратегия, след което даде 

думата на останалите представители на екипа: Лъчезар Пехливанов и Венцислав 

Карамфилов. Лъчезар Пехливанов, ръководител на екипа, разработил Екологичната 

оценка, представи презентация на относно процедурата по изготвяне па екологичната 

оценка на Морската стратегия и програмата от мерки за периода 2016 - 2021 г. (цели, 

съдържание, резултати и заключения от извършената екологична оценка), а Венцислав 

Карамфилов представи оценката на степента на въздействие на проекта на Морската 

стратегия върху защитените зони и защитените територии, общите и специфични 

смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от прилагането на стратегията и по - конкретно върху 

защитените зони, включени в ДОСВ. 

След завършване на представянето, се даде възможност на присъстващите 

участници в общественото обсъждане за въпроси, коментари и предложения. 

На срещата за обществено обсъждане беше попълнен присъствен лист и беше 

воден протокол от лице, определено от Директора на БДЧР. Протоколът за срещата е 

разработен в срок 3 дни от датата на срещата и е подписан от Директора на БДЧР и от 

протоколиста. Протоколът от общественото обсъждане, както и присъственият лист са 

приложени към настоящата документация в Приложение 1. 

В 30-дневния срок за обществен достъп до Доклада за ЕО, по време на 

общественото обсъждане и след него няма устно изразени или постъпили писмени 

възражения или отрицателни писмени становища по Екологичната оценка и по 

проекта на Морска стратегия и Програма от мерки.  

Получените Писма и Становища, получени в 30-дневния срок за обществен 

достъп до Доклада за ЕО, по време на общественото обсъждане и след него, са 



изписани в Справка за проведените консултации с мотиви за приемане или не на 

получените мнения и предложения. Тази Справка е приложена като Приложение 2 на 

Доклада за ЕО, а също така и като Приложение 2 на настоящата документация.  

След проведените консултации с отговорните институции и обществеността 

докладът за ЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в 

хода на консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не 

касаят нито методиката на оценяване, нито оценката на въздействията, нито изводите и 

заключенията на ЕО. Докладът за ОС не е допълван и променян, тъй като не е 

възникнала такава необходимост.  

Във варианта на Морска стратегия и Програма от мерки, който е бил на 

обществен достъп с доклада за ЕО, в резултат от получените писма и становища в хода 

на консултациите с отговорните институции и обществеността са настъпилите промени 

в Програмата от мерки (ПоМ), които могат да бъдат обобщени в следните групи 

основни предложения: 

• прецизиране на наименованията на някои от Новите мерки; 

• прецизиране на отговорните институции за прилагане на мярката; 

• прецизиране на описанието на някои мерки с цел по – голяма яснота и 

минимизиране на неправилно прилагане и предвид предложените смекчаващи 

мерки, произтичащи от процедурата по ЕО на МС. Коментарите и предложенията 

по отношение на прецизиране на съществуващите мерки са взети са предвид и са 

извършени редакции, където е приложимо. 

Както се вижда от гореописаното - не е възникнала необходимост от възлагане 

на допълване на Екологичната оценка или продължаване на консултациите по ЕО на 

проекта на Морска стратегия и  Възложителят внася искане за издаване на становище 

по ЕО по образец съгласно приложение № 5 от Наредбата за ЕО до компетентния 

орган.  

 

Приложение: 1. Копие на Заповед № 290/08.12.2016г. на Директора на БДЧР, 

Протокол и присъствен лист от проведеното обществено 

обсъждане. 

 2. Справка за проведените консултации, в която са изписани 

всички получени становища от проведените консултации с мотиви 

за приемане или не на получените мнения и предложения. 

 

 


