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ДОКЛАД
от
БОРИСЛАВ САНДОВ – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
КЛИМАТИЧНИ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата
опазване на околната среда в морските води

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерски съвет и
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане от Министерски съвет Проект
на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за допълнение на Наредба за опазване на
околната среда в морските води, приета с ПМС №273 от 2010 г.
Цели на проекта на ПМС
Целта на изготвянето на ПМС за допълнение на Наредбата за опазване на околната
среда в морските води е да се осигури действаща Морска стратегия до момента на
актуализирането й за следващия планов период, като по този начин ще се осигури
възможност за изпълнение на политиката по опазване на морските води.
Министерството на околната среда и водите е отговорна институция за опазване на
морската околна среда в съответствие с изискванията на Рамковата Директива за морска
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стратегия (РДМС). Изискванията на РДМС са транспонирани в българското законодателство
чрез Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС №
273/23.11.2010 г., която регламентира разработването и изпълнението на Морска стратегия за
опазване на околната среда в морските води на Република България (Морска стратегия).
Първата Морска стратегия и програмата от мерки (ПоМ) с период на действие 20162021 г. са приети с Решение №1111/29.12.2016 г. на Министерския съвет.
Срокът на действие на Морската стратегия и ПоМ към същата е до края на 2021 г.
Програмата от мерки към първата Морска стратегия надгражда Програмата от мерки
от Плана за управление на речни басейни на Черноморски район за басейново управление за
периода 2016-2021 г.
Програмите от мерки към Морската стратегия се отнасят за морските води под
юрисдикцията на Р. България – крайбрежни, териториални води и изключителната
икономическа зона.
Причини, които налагат приемането на ПМС
В Наредбата за опазване на околната среда в морските води не е регламентирано
действието на приетата Морска стратегия до актуализацията й за следващия планов период.
От 1 януари 2022 г. започва следващият планов период – 2022-2027 г., за който в
момента се разработват втората Морска стратегия на Република България и третия План за
управление на речните басейни на Черноморски басейнов район 2022-2027 г.
Разработването на втората Морска стратегия за периода 2022 – 2027 г. закъснява с
около година, предвид закъснение с разработване на актуализацията на Първоначалната
оценка на състоянието на морската околна среда, като закъснението не е преодоляно.
Предложените промени имат за цел да се осигури действието на стратегическия
документ – Морска стратегия и Програмата от мерки към нея за периода след края на 2021 г.
до приемането на тяхната актуализация.
Очаквани резултати от прилагането на проекта на акт
С предложените промени ще се осигури действаща Морска стратегия, с
изпълнението на която да се осъществи защитата и съхраняването на морската околна среда,
предотвратяване на нейното влошаване и гарантиране липсата на съществено въздействие
или опасност за човешкото здраве, биологичното разнообразие на морските екосистеми и
законосъобразното използване на морето. Като краен резултат ще са налице предпоставки по
осигуряване и защита на морската околна среда и осигуряване на действие на стратегически
документ до актуализирането на същите. Предложената нормативна промяна принципно
урежда обществените отношения, пряко свързани с опазване на морската околна среда, при
хипотези, при които липсва приет актуализиран стратегически документ – Морска стратегия.
Проектът на ПМС не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на правото на
Европейския съюз в българското законодателство, поради което не се налага да бъде
изготвена справка за съответствие с Европейското право.
За предложения проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/,
други плащания по бюджета на МОСВ. Предложеният проект на акт няма да доведе до
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въздействие върху държавния бюджет, във връзка с което е изготвена финансова обосновка
съгласно чл.35, ал.1, т.4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Проектът на ПМС, заедно с доклада и частичната предварителна оценка на
въздействието към него, е обявен за публично обсъждане на интернет страницата на
Министерството на околната среда и водите и на портала на Министерския съвет за
обществени консултации. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове се
определя по-кратък 14-дневен срок за обществени консултации при изключителни случаи.
Изключителният случай е свързан с риска от наличие на времеви период, при който няма да
има действаща Морска стратегия и Програма от мерки към нея до приемането на тяхната
актуализация по реда на законодателството. Липсата на стратегически документ създава риск
от неефективно управление на водите. С предложения проект на нормативен акт ще се
осигурят действащи стратегически документи в управлението на морската околна среда.
Получените становища и предложения, в резултат на обществените консултации са отразени
в приложената справка и са взети предвид при изготвянето на настоящия законопроект.
Проектът на ПМС е съгласуван в съответствие с чл. 32 и чл. 34 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и
предложения са отразени и са взети предвид при изготвянето на настоящия проект на ПМС,
съгласно приложената справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛИ

МИНИСТЪР-

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения правилник на
Министерски съвет и неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и
приеме проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредба за
опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС №273/2010 г.

С уважение,
БОРИСЛАВ САНДОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КЛИМАТИЧНИ ПОЛИТИКИ И
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
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