СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА МОРСКА
СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ НА Р БЪЛГАРИЯ С ПЕРИОД НА
ДЕЙСТВИЕ 2016-2021 г.

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12/2016
г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична
оценка на проекта на проекта на Морска стратегия и програмата от мерки на Р България с
период на действие 2016-2021 г.
1. Информация за възложителя:
 Министерство на околната среда и водите (МОСВ), представлявано от Атанаска
Николова - заместник министър.
Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 22,
 Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР), представлявана от инж. Десислава
Консулова - Директор
Пълен пощенски адрес: гр. Варна 9000, ул."Панагюрище" №17
Телефон: 052/631 447; факс 052/631 448; ел. поща: bdvarna@bsbd.org
Лице за връзка: Таня Милкова, началник – отдел „Опазване на морските води и мониторинг“,
Дирекция „Планове и разрешителни“, тел. 052/687 456.
2. Обща информация за предложения план
а) Основание за изготвяне на плана
Стратегията за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морската
стратегия) на Република България и програмата от мерки на Р България (с период на
действие 2016-2021 г.) се разработва в изпълнение на чл. 1, ал. 3 на Наредбата за опазване на
околната среда в морските води (НООСМВ), приета с ПМС 273 от 23.11.2010 г., за:
1. Защита и съхраняване на морската околна среда, предотвратяване на нейното
влошаване или, когато е практически възможно, възстановяване на морските екосистеми в
територии, които са били неблагоприятно засегнати;
2. Предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества от
антропогенен произход в околната среда с цел поетапно премахване на замърсяването и
гарантиране липсата на съществено въздействие или опасност за човешкото здраве,
биологичното разнообразие на морските екосистеми и законосъобразното използване на
морето.
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Изготвянето и изпълнението на Морската стратегия е във връзка с транспониране на
изискванията на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС (Директива 2008/56/ЕС
на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на
Общността в областта на политиката за морска околна среда, РДМС 2008/56/ЕО) в
българското законодателство, и в изпълнение на ангажиментите на страната по чл. 1, т. 1 и 2
от РДМС 2008/56/ЕО, а именно:
- Постигане и поддържане на „добро състояние“ на морските води до 2020 г.;
- Разработване и прилагане на морска стратегия за опазване на околната среда в
морските води на страните - членки на ЕС;
- Постигане на добро регионално сътрудничество в рамките на морски регион Черно
море чрез европейските и регионални структури и платформи.
Съгласно РДМС, оценката на състоянието на морската околна среда се извършва на база
единадесет качествени дескриптори (характеристики):
• Дескриптор 1 Биологично разнообразие;
• Дескриптор 2 Неместни видове;
• Дескриптор 3 Търговски видове риби, обект на промишлен риболов;
• Дескриптор 4 Хранителни мрежи;
• Дескриптор 5 Еутрофикация;
• Дескриптор 6 Цялост на морското дъно;
• Дескриптор 7 Хидрографски условия;
• Дескриптор 8 Концентрации на химични замърсители в морската околна среда;
• Дескриптор 9 Замърсители в морските хранителни продукти;
• Дескриптор 10 Морски отпадъци;
• Дескриптор 11 Въвеждане на подводен шум и енергия в морската околна среда.
В изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 1 от НООСМВ през 2014 г. е изготвен План за
действие за разработване на Стратегия за опазване на околната среда в морските води на
Черно море /Морска стратегия/ на Република България. Планът е утвърден от Министъра на
околната среда и водите в изпълнение на чл. 3, ал. 3, т. 4 от Наредбата.
Съгласно Плана за действие Директорът на БДЧР е разработил проект за Задание за
разработване на Морската стратегия, утвърдено от Министъра на околната среда и водите.
Разработването на Морската стратегия е непрекъснат процес, който е в съответствие с
изискванията на Наредбата за опазване на околната среда в морските води (НООСМВ),
транспонираща Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) 2008/56/ ЕО, приета с
Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 273 от 23.11.2010 г. (обн. ДВ № 94 от
30.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г.).
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана
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Стъпките за разработване и прилагане на Морска стратегия за морските води на Р
България са следните:
1. Изготвяне на Първоначална оценка на текущото състояние на околната среда в
морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда – съгласно
изискванията на чл 8 на РДМС 2008/56/ ЕО
2. Определяне на добро състояние на околната среда в морските води (ДСМОС или Good
Environmental Status, GES) – съгласно член 9 на РДМС 2008/56/ ЕО. Въз основа на извършената
първоначална оценка на състоянието на морската околна среда е определен набор от
характеристики - дескриптори за добро състояние, в съответствие с приложение 1 на РДМС.
Състоянието на околната среда ще се оценява на база 11 качествени дескриптори, като се
вземат предвид екологичното състояние, натискът и въздействията върху морските
екосистеми.
3. Определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори за постигане на добро
състояние на морската околна среда – съгласно член 10 на РДМС 2008/56/ ЕО.
4. Разработване и изпълнение на програми за мониторинг - съгласно член 11 на РДМС
2008/56/ ЕО. 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.
5. Разработване и изпълнение на програма от мерки за постигане и/или поддържане на
добро състояние на морската околна среда - съгласно чл. 13 на РДМС 2008/56/ ЕО.
Гореописаните стъпки за Морската стратегия са разработени в съответствие с чл.4, ал.1 на
Наредбата за опазване на околната среда в морските води и включват 2 етапа:
• Подготвителен етап
а) извършване на първоначална оценка на текущото състояние на околната среда на
морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда;
б) определяне на критерии за добро състояние на околната среда в морските води;
в) определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори;
г) разработване и изпълнение на програми за мониторинг в съответствие с текущите
оценки и актуализиране на екологичните цели.
• Етап на разработване на програма от мерки и въвеждането й в изпълнение:
а) разработване на програма от мерки за постигане и/или поддържане на добро
състояние на околната среда в морските води;
б) въвеждане в действие на програмата от мерки, нейното изпълнение, наблюдение и
оценка.
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Първият етап от Морската стратегия е изготвен през 2012 г. и публикуван през 2013г., и
съгласно изискванията на чл. 17 от РДМС и чл. 14, ал. 1 от на Наредбата за опазване на
околната среда в морските води се преразглежда и актуализира на всеки шест години след
първоначалното му публикуване т.е през 2018 г. предстои актуализиране на Първоначалната
оценка на морската околна среда (чл. 8), дефиниции за добро състояние на морската околна
среда (ДСМОС) по единадесетте дескриптори (чл. 9) и екологични цели за неговото постигане
и/или поддържане (чл. 10) и неговото публикуване.
Програмата от мерки към Морската стратегия на Р България се изготвя за прилагане в
периода 2016-2021 година. Планираните мерки в рамките на първият цикъл на прилагане на
РДМС 2012 – 2018 г. се изпълняват през целия период на действие на стратегията, след
приемането й от Министерски съвет, като за част от мерките, стартирането е обвързано с
осигуряване на финансиране.
Програмата от мерки към Морската стратегия на Р България:
1. осигурява постигането на екологичните цели;
2. отчита видовете мерки;
3. се базира на принципите за устойчиво развитие, оценка на въздействието на мерките
върху околната среда и отражението им върху социалното и икономическото развитие след
извършен анализ на разходите и ползите, оценка на икономическата им ефективност и
техническа осъществимост;
4. отчита въздействието на включените в нея мерки по отношение на водите на съседни
морски региони с оглед предпазване от неблагоприятно въздействие върху тези води;
5. интегрира съществуващи мерки, приети в изпълнение на изискванията на Закона за
водите (ЗВ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР), Закона за подземните богатства (ЗПБ), Закона за устройството на
черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВМППРБ), Закона за достъп до
пространствени данни (ЗДПД), Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за почвите,
както и законодателството на ЕС относно екологичните стандарти за качество в областта на
политиката за водите, и/или международни споразумения;
6. включва и мерки за защита на отделните компоненти на морската околна среда, които
допринасят за създаване на последователни и представителни мрежи от защитени морски
територии в морския регион на Черно море;
7. съдържа план за действие, който определя начина за постигане на целите, времевия
график за изпълнение на мерките, индикаторите за наблюдение и отчитане, отговорните
органи и необходимите финансови средства.
Чрез планирането и прилагането на мерки следва да се намали антропогенният натиск
върху морската среда и се гарантира постигането и поддържането на добро състояние
съгласно изискванията на РДМС.
Програмата от мерки (ПоМ) е планирана така, че да осигури намаляване на
антропогенния натиск, за който не са планирани мерки в актуализирания ПУРБ за
Черноморския басейнов район или за който се счита, че планираните мерки не биха били
достатъчни за постигане на ДСМОС, съгласно изискванията на РДМС. Мерките са обособени
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на: 1) такива, които се прилагат, ще се приложат в бъдеще или са изпълнени, съгласно други
стратегии, програми, планове, проекти и пр. и 2) нови мерки, които се планират с настоящата
стратегия (23 нови мерки към националната програма от мерки: 6 бр. национални и 17 бр.
трансгранични, координирани между Р България и Р Румъния).
Програмата от мерки се отнася за териториалните морски води и изключителната
икономическа зона (ИИЗ) на Р България.
в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки
територии) с посочване на съответните области и общини:
В съответствие с Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) 2008/56/ЕО целият
Черноморски басейн се разглежда като един регион, а на ниво държава - членка, РДМС се
отнася задължително до обхвата на териториалните води и Изключителната икономическа
зона (ИИЗ).
Съгласно чл. 6, чл. 16, ал. 1 и чл. 45 от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Р България (обн. ДВ. бр.12 от 11.02.2000 г., изм. ДВ. бр.26 от
01.04.2016 г.), териториалните води и Изключителната икономическа зона (ИИЗ) включват:
Териториалното море на Република България - включва прилежащата към брега и
вътрешните морски води морска ивица с широчина 12 морски мили, измервана от изходните
линии. За изходни линии служат линията на най-големия отлив от брега или правите линии,
съединяващи двете крайни точки на заливите и пространствата, както следва:
1. водите между бреговата линия и изходните линии, от които се измерва ширината на
териториалното море;
2. водите на пристанищата, ограничени откъм морето с линията, съединяваща найотдалечените точки в морето на котвените места, хидротехническите и другите постоянни
пристанищни съоръжения;
3. водите на:
а) Варненския залив между бреговата линия и правата линия, съединяваща нос Св.
Константин с нос Иланджик;
б) Бургаския залив между бреговата линия и правата линия, съединяваща нос Емине с
Маслен нос;
4. водите между бреговата линия и правите изходни линии, съединяващи нос Калиакра
с нос Тузлата, нос Тузлата с нос Екрене и Маслен нос с нос Ропи.
Териториалните води включват 12-милната морска акватория с площ 6 358 кв. км., с
обща дължина 378 км.
Изключителната икономическа зона на Република България - простира се отвъд
границите на териториалното море на разстояние до 200 морски мили от изходните линии, от
които се измерва ширината на териториалното море. Българската изключителна
икономическа зона възлиза на 29 052 кв.км, т.е 6,8 % от общата площ ( 421638 кв.км ).
Вътрешните морски води и териториално море попадат в Черноморски район за
басейново управление с център Варна, заедно с водосборните области на реките, вливащи в
Черно море от северната до южната граница.
С цел по-голяма пълнота на оценката, към Доклада за екологична оценка (ДЕО) и
Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) по отношение на конкретни компоненти
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на околната среда (като въздух, климат, води, почви и др.) се разглежда и сухоземната
територия в границите на 14-те черноморски общини: Шабла, Каварна, Балчик, Аксаково,
Варна, Аврен, Долни чифлик, Бяла, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево и
3-те областни администрации Добрич, Варна и Бургас.
г) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)
В териториалния обхват на черноморските общини и черноморската акватория,
респективно Морската стратегия попадат изцяло или частично следните защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ)
 Природни паркове (ПП) - ПП Златни пясъци, ПП Странджа
 Поддържани резервати (ПР) - ПР Атанасовско езеро, ПР Балтата, ПР Вельов вир
(Водните лилии), ПР Вълчи проход, ПР Киров дол и ПР Пясъчната лилия
 Резервати – Узунбуджак, Тисовица, Камчия, Калиакра, Ропотамо и Силкосия
Освен горепосочените, в разглеждания район попадат 19 природни забележителности
(ПЗ) и 50 защитени местности (ЗМ), сред които една морска защитена територия - ЗМ
Кокетрайс.
 Защитени територии, които имат хидравлична връзка с черноморските води:
 поддържан резерват Атанасовско езеро,
 резерват Калиакра, резерват Ропотамо,
 природна забележителност Блатото Алепу.
Защитени местности - Поморийско езеро, Ченгене скеле, Стамополу, Кокетрайс, Узнгерен,
Пода, Лонгоза, Лиман, Шабленско езеро, Дуранкулашко езеро,Бургаски солници.
В териториалния обхват на морските води на страната, за които се отнася Морската
стратегия, попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии (ЗЗТ):
 акваториалната част на резерват (Р) „Калиакра", обявен с Постановление на
Министерски Съвет № 16298 от 27.09.1941 г., (обн., ДВ, бр.219/1941 г., изм. със Заповед № 356
от 05.02.1966 г., обн., ДВ, бр.30/1966 г., изм. със заповед № 231 от 04.04.1980 г., обн., ДВ,
бр.35/1980 г., изм. със заповед № РД-640 от 05.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 85/2006 г., изм. със
заповед № РД-767 от 06.10.2014 г., обн., ДВ, бр.93/2014 г.);
 защитена местност (ЗМ) „Кокетрайс", обявена със заповед № РД-54 от 01.02.2001 г.
(обн., ДВ, бр. 16/2001 г.), като ЗМ „Кокетрайс" попада изцяло в Черноморската акватория.
В териториалния обхват на морските води на страната, за които се отнася Морската
стратегия, попадат изцяло или частично следните защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР): 17 броя защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и 14 защитени зони за опазване на дивите птици,
описани в ДЕО.
д) Основни цели на плана
Основните цели на Морската стратегия са общите цели за опазване на морската околна
среда съгласно Наредбата за опазване на околната среда в морските води и специфичните
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екологични цели, определени в националният доклад на Р България съгласно чл. 10 на РДМС
през 2012 г. и актуализирани при изготвянето на програмите за мониторинг по отделните 11
дескриптори през 2014 г. екологичните цели за постигане и/или поддържане на добро
състояние на морската околна среда (ДСМОС), насочени към всеки отделен дескриптор са
посочени и във формулярите на 23-те нови мерки към националната програма от мерки.
Морската стратегия e насочена към опазване и подобряване на състоянието на
морската околна среда и на съществуващите, или очаквани неблагоприятни въздействия.
Основните цели на Морската стратегия за опазване на морските води на Р България са:
1. Постигане и поддържане на „добро състояние" на морската околна среда до 2020 г.
2. Защита и съхраняване на морската околна среда, предотвратяване на нейното
влошаване или, когато е практически възможно, възстановяване на морските екосистеми в
територии, които са били неблагоприятно засегнати.
3. Предотвратяване и намаляване на въвеждането и освобождаването на вещества от
антропогенен произход в околната среда с цел поетапно премахване на замърсяването и
гарантиране липсата на съществено въздействие или опасност за човешкото здраве,
биологичното разнообразие на морските екосистеми и законосъобразното използване на
морето.
е) Финансиране на плана
Програмата от мерки е основен инструмент за постигане целите на Морската стратегия
на Р България и програмата от мерки (ПоМ) към нея. Тъй като тя интегрира в себе си
разнообразни мерки на база конкретните цели за подобряване състоянието на морските води
в стратегията е предвидено те да бъдат изпълнявани от голям брой институции.
Мерките са планирани на ниво крайбрежни води, териториални води и
изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Р България като част от морски регион Черно
море съгласно РДМС 2008/56/ЕО, но отговорни за тяхното прилагане не са единствено
компетентните органи за управление на водите, а и широк кръг от заинтересовани страни.
Източниците на финансиране на мерките в някои случаи съвпадат с отговорните
институции, но това не винаги е така. Като цяло би могло да се обобщи, че финансирането на
мерките в програмата от мерки бива собствено (със собствени финансови средства на
отговорната институция) и външно. Мерките към Морската стратегия ще се финансират от
държавния бюджет, общинските бюджети, европейски фондове и програми (Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020 г., ОП "Транспорт" 2014-2020 г., Европейски фонд за
морско дело и рибарство (ЕФМДР) – Програма за морско дело и рибарство“ 2014 - 2020 г.
(ПМДР) и др.), Предприятието за управление на дейностите за околна среда (ПУДООС),
различни европейски програми за изготвяне на проекти като програма Хоризонт 2020,
Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2014-2020 г., Програма LIFE+,
Глобален екологичен фонд и др.
Част от мерките, предвидени в програмата от мерки са административни и не изискват
финансиране.
ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на нормативно
регламентирано изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за
участие на обществеността
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При изготвянето на Морската стратегия на Р България и програмата от мерки към нея
са спазени предвидените срокове и етапи в Рамковата директива за морска стратегия
2008/56/ЕО и Наредбата за опазване на околната среда в морските води, а именно:
 извършване на първоначална оценка на текущото състояние на околната среда на
морските води и на въздействието на човешката дейност върху околната среда - 2012 г.;
 определяне на критерии за добро състояние на околната среда в морските води 2012г.;
 определяне на екологични цели и свързаните с тях индикатори – 2012 г.;
 разработване и изпълнение на програми за мониторинг в съответствие с текущите
оценки и актуализиране на екологичните цели – 2014 г.
 разработване на програма от мерки и въвеждането й в изпълнение: до 31.12.2016 г.
Всеки етап се актуализира на всеки 6 години.
Националните доклади на Р България по чл. 8, 9 и 10 от Рамковата директива за морска
стратегия 2008/56/ЕО и Наредба за опазване на околната среда в морските води за
българската част от морски регион „Черно море“ са подготвени от Басейнова дирекция за
управление на водите в Черноморски район (БДЧР) към МОСВ, в изпълнение на изискванията
на чл. 3, ал. 4, т. 5, 6 и 7 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води.
Докладите бяха разработени от екип на Институт по океанология към Българската академия
на науките (ИО – БАН).
Програмите за мониторинг (чл. 11 от НООСМВ) и програмата от мерки (чл. 12 от
НООСМВ/чл. 13 от РДМС) бяха изготвени от БДЧР.
Междинен преглед на изпълнението на програмата от мерки се извършва в срок до
две години от влизане в сила на същата, но не по-късно от 2019 г.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от НООСМВ, на всеки етап от разработването, актуализацията и
изпълнението на морската стратегия се осигурява достъп на обществеността за планираните
мерки и достигнатите резултати от тяхното прилагане съгласно изискванията на ЗДОИ и ЗООС.
Документите по всеки един от гореизброените етапи са публикувани и предоставени за
обсъждане и коментар от обществеността за минимум 2 месеца. По проекта на Морската
стратегия и програмата от мерки са проведени над 10 срещи-консултации с обществеността.
3. Орган, отговорен за прилагането на плана
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води,
компетентните органи за разработването и прилагането на Морската стратегия и отделните й
части са:
Водещи компетентни органи по прилагането на Морската стратегия: Министерство на
околната среда и водите и Басейнова дирекция „Черноморски район".
Останалите компетентни органи са:
 Министерство на околната среда и водите
– Дирекция „Управление на водите“
– Дирекция „Управление на отпадъците“
– Дирекция „Национална служба за защита на природата“
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– Изпълнителна агенция по околна среда
– Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ Варна и Бургас)


Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
– Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури (ИАРА)
– Българска агенция по храните (БАБХ) и Областни дирекции по безопасност на
храните /ОДБХ/ Варна, Бургас и Добрич







Министерство на туризма
Министерство на енергетиката (МЕ)
Министерство на икономиката (МИ)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
Министерство на външните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
– Изпълнителна агенция Морска администрация (ИАМА) (Дирекции „Варна“ и
„Бургас“)
– Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура (ДППИ) и териториалните му
структури във Варна и Бургас.



Министерство на здравеопазването и регионалните му структури - РЗИ Варна, Бургас и
Добрич
Областни администрации черноморски и общини

– 3 областни администрации и 14 черноморски общини (моля, вижте т. 2.

„Обща
информация за предложения план“, буква в) Териториален обхват (национален, регионален,
областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини)

4. Орган за приемане /одобряване/утвърждаване на плана
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 5 от Наредбата за опазване на околната среда в
морските води, Морската стратегия на Р България и програмата от мерки към нея се
утвърждава от Министерски съвет по предложение на министъра на околната среда и водите.
5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУРБ на ЧРБУ,
доклада за Екологична оценка на проекта на ПУРБ на ЧРБУ с всички приложения и
материалите към него
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“ № 17,
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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.org
http://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
6. Начин на изразяване на становищата
Становища и мнения се приемат до 08.12.2016 г., включително:
 на място в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр.Варна,
ул. „Панагюрище“ № 17, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
 по пощата - на същия адрес;
 по електронна поща - bdvarna@bsbd.org
7. Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО), Доклада по
оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Морската стратегия на Р България и програмата от
мерки към нея
На 09.12.2016 г. от 10:30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр.Варна, заседателна зала, ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, в т.ч. ДОСВ и
проекта на Морската стратегия на Р България и програмата от мерки към нея. Всички
заинтересовани страни в управлението на морските води са добре дошли да се включат и да
изразят на място своите становища и мнения.
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