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ПРОТОКОЛ 

№ 4/03.12.2019 г. 

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

 

На 03.12.2019 г. от 10.30 ч. в сградата на БДЧР, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33, се 

проведе работна среща на Експертна консултативна група (ЕКГ) по Заповед № РД-

90/14.02.2018 г. на Министъра на ОСВ за сформиране на ЕКГ, подпомагаща работата на 

Консултативния и координационен Съвет (ККС) по прилагане на РДМС. В срещата взеха 

участие представители на: Дирекция „УВ“ в МОСВ, ИАРА, ДППИ, ИО-БАН, ОДБХ-Варна, 

Дирекция „Морска администрация“, ИРР и РИОСВ-Варна. 

Срещата протече при следния дневен ред: 

1. Доклад за изпълнението на Програмата от мерки (ПоМ) към МС; 

2. Междинен доклад за напредъка по изпълнението на Програмата от мерки на Република 

България съгласно член 3, алинея 2, точка 2 от НООСМВ към ЕК. 

Председателят на ЕКГ и Директор на БДЧР – г-жа Десислава Консулова откри срещата и 

присъстващите бяха запознати с правилата на ЕКГ - съгласно чл. 17 от Правилника, че следва 

да информират Председателя за липса/наличие на конфликт на интереси. Днешното заседание 

включва представяне на Доклада за изпълнение на Програмата от мерки за периода 2017 и 

2018 г. с цел внасяне на ККС (на 12.12.2019 г.) по РДМС и междинен доклад за напредъка по 

изпълнението на ПоМ на Република България, съгласно член 18 от РДМС и член 15 от 

НООСМВ. Подготвеното докладване ще представи напредъка на България по изпълнението на 

мерките от ПоМ по РДМС 2008/56/ЕО на база информацията предоставена от съответните 

институции отговорни за изпълнението на мерките.  

Председателят запозна присъстващите със задачите, произтичащи от III–то заседание на 

ЕКГ проведено на 19.11.2019 г.: 

 Резултатите от проведеното ІII-то заседание на Експертна консултативна група по 

прилагане на РДМС да се докладват на заседание на следващия ККС. 

 Да се изпратят писма за актуализиране  на информацията във връзка с попълнените 

формуляри за докладване напредък по изпълнение на ПоМ към РДМС до дирекция 

„НСЗП“, МОСВ и ИАРА по отношение детайлно описване на източника на 

финансиране по дейности. 

 Да се актуализира списъка за участниците в ЕКГ, съгласно Заповед № РД-

90/14.02.2018 г. 

 Да се публикуват дневният ред и протоколите от заседанията на ЕКГ в отделна 

секция на интернет страницата на БДЧР.  

 При проявен интерес, заинтересовани страни могат да представят писмено 

становище по темата на срещата. В случай, че желаят да присъстват на срещата е 

необходимо да заявят предварително и могат да изразят мнение/становище в 

открита част на заседанието на групата, след което то да продължи като закрито.  

Заседанието продължи по точка 1 от дневния ред с представяне на Доклад за изпълнението 

на Програмата от мерки (ПоМ) към МС и Междинен доклад за напредъка по изпълнението на 

ПоМ на Р България, съгласно Ръководство 12 от юли 2018 г. по РДМС, от г-жа Яна Балашова, 

БДЧР. 

Представени бяха постъпили становища във връзка с изпълнението на ПоМ - 

Министерство на енергетиката, Министерство на Туризма, МТИТС по напредъка по 

изпълнението на мерки 4, 16 и 20 и допълнителна информация от ИАРА по мерки в тяхната 

компетенция. 

Срещата продължи с дискусия по попълнените формуляри за отчитане напредъка по 

изпълнението на ПоМ по всяка от общо 23-те мерки.  
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Мярка № 1 „Управление и намаляване на замърсяването от дифузни източници, 

включително атмосферните отлагания на замърсители“. 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР, РИОСВ, ИАОС, НИМХ. Мярката е 

свързана с еутрофикацията и химичните замърсители. Г-жа Галина Балушева, Дирекция „УВ“ 

от МОСВ информира, че има стартирала процедура със срок за кандидатстване и са 

предприети действия за осигуряване на финансиране. Открита покана № 1 „Дифузно 

замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на 

морските води“, по Програма "Опазване на околната среда и климатични промени, 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г.  

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 2 „Въвеждане на Еко-етикетиране (базирано на съществуващи релевантни 

еко - етикети)“ 

Институции отговорни за прилагането – МЗХГ, БАБХ и ОДБХ. Мярката е свързана с 

екомаркировката на рибните и мидени продукти, използвани като морска храна. Тя е 

индиректно свързана с нивата на еутрофикацията и замърсителите в морската околна среда. 

Ежегодно се провежда мониторингова програма за контрол на храни, в която са включени 

химични и микробиологични замърсители в риби и черупчести организми, съгласно 

изискванията на Регламент 1881/2006 г. Националната Програма за контрол на храни за 

съдържание на замърсители, добавки и предмети предназначени за контакт с храни 

обработени с йонизиращи лъчения има за цел провеждане на ефективен и системен официален 

контрол, с оглед гарантиране безопасността на суровините и храните от растителен и 

животински произход. Програмата обхваща планово вземане на проби от суровини и храни от 

растителен и животински произход за изследване на съдържанието на химични замърсители, 

добавки, материали и предмети предназначени за контакт с храни и храни обработени с 

йонизиращи лъчения. Пробите се изпращат за изпитване в Централната лаборатория за 

химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК), в областните лаборатории на БАБХ и в други 

външни акредитирани лаборатории. Ефективно прилагане на системата за официален контрол 

гарантира спазване изискванията на европейското и националното законодателство по 

отношение контрола върху храните, предпазване на потребителя от заблуждаваща или 

подвеждаща информация при етикирането на храни застрашаващи здравето му, както и 

незаконни практики с храни, ограничаване на хранителни заболявания. 

Мярката не е стартирала, не са посочени проблеми или обосновка. Както бе дискутирано и 

на предното заседание на ЕКГ, необходимо е да се изисква информация за източника на 

финансиране. Г-жа Галина Балушева, Дирекция „УВ“, МОСВ допълни, че на някои от 

формулярите има посочени лица за контакт и е добре да се осъществява комуникация с тях, за 

да се попълнят коректно данните.  

Напредък по мярката: не е стартирала. 

Мярка № 3 „Приемане и прилагане на Регионален план за действие за Черно море по 

отношение на морските отпадъци.“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР, РИОСВ-Варна, РИОСВ Бургас, 

МТИТС, ИАМА. Регионалният план е приет на 34-та среща на Черноморската Комисия 

проведена на 24-25.10.2018 г., в Истанбул, Турция. Следва да се изготви национален план за 

действие, който да се съгласува с Румъния. Според г-жа Галина Балушева, Дирекция „УВ“, от 

МОСВ може да инициират работна група, но не могат да са пряко отговорни за изготвянето на 

този национален план за действие.В бюджета на МОСВ са предвидени средства, вкл. и за 

координиране с Румъния. Предвижда се изпълнение на дейности по мярката по предефиниран 

проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на Черно 

море“ (SCIRENA Black Sea), в рамките на програмата на ЕИП за 2014-2021 г. „Опазване на 

околната среда и промени в климата“. 

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 4 „Подобряване на управлението на отпадъците, генерирани от кораби“ 



 

3 
 

Институции отговорни за прилагането – МТИТС, ИАМА. Мярката включва оценка и 

подобрен контрол на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от 

експлоатацията на корабите. Представителят на ДППИ г-жа Татяна Мишева сподели, че 

подадената от тях информация за попълване на формулярите отразява напълно напредъка по 

проекта и обществената поръчка, които се реализират - „Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за 

обществен транспорт с национално значение“.и „Изпълнение и внедряване на интегрирана 

информационна платформа в българските пристанища“. По вторият проект избраният 

изпълнител е представил спецификация за изработването на информационна платформа и 

информация за обществена поръчка за изготвяне и внедряване на информационната 

платформа. Институцията е отговорна и за изпълнението на мярка № 20. 

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 5 „Координирано организиране/подкрепа на провеждането на годишни 

кампании за повишаване на осведомеността на бизнеса сектора (търговци, плажни 

концесионери, потребители на плажни услуги, , рибари и т.н.) и обществеността 

(туристи, студенти, деца и т.н.), по отношение на последствията върху морската околна 

среда, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното 

рециклиране.“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ и БДЧР. Мярката е разработена като обща 

(координирана) мярка с Румъния в рамките на проект „Техническа и административна 

подкрепа  за общо прилагане на Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) в България и 

Румъния – фаза 2“, финансиран от Главна дирекция „Околна среда“ към ЕК. За 2017 г. – 

изготвяне на промотиращи материали и почистване на градски плажове За 2018 г. - 2 

образователни кампании (деца, ученици и студенти, широка общественост), 2 кампании за 

почистване на градски плажове от БДЧР. Изготвени са информационни материали и 

аудиовизуални материали - 3 видеоклипа и 1 общ филм, извършени са 5 излъчвания по 

национална телевизия,а видеоматериалът е публикуван на интернет страницата на БДЧР. През 

2019 г. – 2  информационни срещи и почистване на плаж, 2 бр. открит урок и почистване на 

плажна ивица   

В процеса на дискусия по мярката се реши да се допълнят и дейности реализирани по 

проекти от други институции – НПО, училища, институти и др. Пример: ИО-БАН са 

предоставили информация за всички реализирани проекти и дейности за последните години. 

Отбелязан беше фактът, че видеоматериалът изготвен по мярка № 5 е направил силно 

впечатление при представяне на редица събития: двустранна среща по РДМС в гр.Констанца 

/Румъния/ от тази година и при провеждането на информационна среща на 07.11.2019 г. с 

ученици от 5 и 6 клас от шест държави в рамките на международен проект по програма 

„Еразъм +“.  

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 6 „Образователни кампании на лицата, извършващи стопански риболов в 

Черно море, по отношение на ефективното използване на риболовни техники и 

оборудване, щадящи околната среда“ 

Институции отговорни за прилагането – ИАРА към МЗХГ. Мярката ще допринесе за 

насърчаване на екологично устойчиво използване на морските ресурси, въвеждане и 

прилагане на иновативни и конкурентоспособни техники за рибарство и добив на други 

морски храни. Г-жа Димитрина Чакърова представи становището ИАРА. Мярката е обвързана 

с Програмата за морско дело и рибарство.  

Проведени са:3 броя срещи с рибари и организации в риболовния бранш, свързани с 

инициативи за въвеждане на екологосъобразни техники и оборудване. Констатирани са 4 броя 

рибарите /рибарски дружества/, предприели инициативи за въвеждане на екологосъобразно 

оборудване. За 2019 година броят на корабите използващи екологосъобразни уреди е 47. 

Декларирани са 104 акустични репеленти устройства. Мярката ще спомогне за по-устойчивото 

използване на черноморските рибни запаси и намаляване на конфликтите между сектор 

Рибарство и опазването на Черноморските видове бозайници. 
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Г-жа Галя Балушева, Дирекция „УВ“, МОСВ участва в Управителния комитет на 

програмата и предложи да се работи за по-тясно сътрудничество и обвързване на теми и 

действия между двете звена.При следващия програмен период 2021 – 2027, Програмата ще се 

нарича „Програма за морско дело и рибарство и аквакултури“ с акцент върху околната среда. 

Информацията да бъде взета предвид при актуализацията на мерките. 

Напредък по мярката: стартирала. 

По мерки 7, 8, 9, 10, 11 и 12  

Институции отговорни за прилагането – ИАРА към МЗХГ. Представителят на ИАРА г-жа 

Димитрина Чакърова, запозна присъстващите с предоставеното за днешното заседание на ЕКГ 

становище от ИАРА, което ще допълни изпълнението и  напредъка на съответните мерки. 

Отбелязано бе, че предоставената информация от ИАРА е най-обхватна и пълна. Г-жа Елица 

Петрова, от ИРР направи уточнение, че по мярка № 9 Институтът по рибни ресурси работи 

като подизпълнител на ИАРА по проект свързан с биологичен мониторинг на рапан и 

извършените дейности са включени в отчитане на напредъка по изпълнението на мярката. 

Напредък по мерките: стартирали. 

Мярка № 13 „Опазване на мигриращия вид Средиземноморски буревестник (Puffinus 

yelkouan) и Средния (качулат) корморан (Phalacrocorax aristotelis) в крайбрежните, 

териториални води и ИИЗ на Черноморските държави“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР, РИОСВ и БДЗП. За периода 2013 – 

2018 г., е изпълняван проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, 

предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата 

за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

През 2017 и 2018 г. са проведени проучвания по Договори с предмет „Мониторинг на 

избрани видове морски птици съгласно програмата за мониторинг по Дескриптор 1 – 

Биоразнообразие на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕO”, финансирани по 

ПУДООС. 

Г-жа Жасмина Керанова, Директор Д“ПР“, БДЧР, обърна внимание на това, че е 

необходимо да се уточни с НСЗП годината на стартиране на мярката във формуляра. Да се 

изпрати и писмо до Дирекцията за уточняване на лицето за контакт по мярката. 

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 14 „Изготвяне/актуализиране на планове за управление на защитените 

зони и територии, като се имат предвид изискванията на Рамковата Директива за 

Морска стратегия 2008/56/ЕО, включително определените национални и общи 

(съгласувани) с Румъния цели за постигане на добро състояние на морската околна 

среда“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР и РИОСВ. Дейностите се 

реализират по текущи проекти: „Знания за Натура“ с Бенефициент дирекция НСЗП към МОСВ 

- от 14.12.2017 г., продължителност 65 месеца и "Натура 2000 в Черно море" – от 09.10.2017 г. 

до 09.01.2024 г. В ход са и законодателни промени за стартиране на процес за 

изготвяне/актуализиране на Планове за управление за Защитени зони, който е внесен през 

2019 г. в Министерски съвет ЗИД на ЗБР. След одобрение и възприемане на нов управленски 

подход ще бъде възможно изготвяне/актуализиране на Плановете за управление на 

защитените зони. 

Г-жа Галина Балушева, Дирекция „УВ“, МОСВ, допълни, че по тази мярка и по мярка № 3 

има предвидени средства за трансгранична координация между България и Румъния.  

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 15 „Създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски 

защитени зони в Р България и Румъния, както и на планове за управлениено им. 

Увеличаване на площта на защитените територии, обявени по реда на Закона за 

защитените територии в морската среда. Подобрен контрол на регламентираните 

дейности в защитените зони и защитените територии.“ 
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Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР. Мярката допълва мярка № 14 

относно изготвяне /актуализиране на планове за управление на защитените зони, включващи 

морска акватория, като се имат предвид изискванията на Рамковата Директива за Морска 

стратегия 2008/56/ЕО.Предвид  отчетеното изпълнение по Мярка 14 към настоящият момент 

по мярка 15 не се планират дейности за изпълнение. 

От ИО-БАН г-н Николай Вълчев повдигна въпроса за увеличението на площта на 

защитените територии и ще се реализира ли това предвид заложеното изпълнение до 2021 на 

Морския пространствен план (МПП). Обърна внимание за връзката между Дескриптор 7 

„Изменение на хидрографските условия“ и подготовката на МПП, както и изменението на 

хидрографските условия след изграждане на технически съоръжения. От МОСВ коментираха, 

че ще е налична повече информация за това, какво се прави по МАRSPLAN II-BS . 

Напредък по мярката: не е стартирала. 

Мярка № 16 „Разработване и прилагане на общ план за действие за ранно откриване, 

и смекчаване, и оценка на въздействието на неместни видове“ 

Институции отговорни за прилагането - МОСВ, БДЧР, МТИТС, ИАМА. Целта на мярката 

е да осигури своевременна и организирана превенция на внасянето на неместни видове и 

предотвратяване/намаляване на възможни негативни последствия за морските екосистеми. 

По мярката е отчетено, че през 2018 г. е ратифицирана международна Конвенция за 

контрол и управление на корабните баластни води и седименти от 2004 г. Представителят на 

ИАМА,  г-жа Венета Георгиева информира, че във връзка с контрола по Конвенцията, на 

23.10.2018 г. е изменена и допълнена Наредба № 5 от 01.09.2004 г. за корабните документи. 

През 2018 г. в ДВ, с бр. 28 е променен Закона за морските пространства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата на Република България, като е допълнена дефиницията за 

"Замърсяване на морската или речната среда". 

Веднага след влизането на Конвенцията в сила е стартирал контролът на корабите по 

нейното спазване. По отношение на баластни води, ИАМА не разполага с информация за това 

колко кораба имат такава система за обработка, а контролът се осъществява по документи. 

Формата на Уведомлението за количеството на баластни води на кораба, което се изпраща 

предварително, е актуализирана през 2018 г. от Международната морска организация (IMR). 

Актуализираната форма не е заложена в българското законодателство. Към настоящия момент 

е т.нар „experience building“/период на трупване на опит/ и търсене на практически решения и 

иновативни методи за анализ. Да се актуализира във формуляра извършената законова 

промяна.  

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 17 „Изменение на съществуващото законодателство, при необходимост, 

чрез въвеждане на разрешителен режим за дейности в морската среда или други 

регулаторни изменения“ 

Институции отговорни за прилагането - МОСВ, БДЧР, РИОСВ, МРРБ, МЗХГ, ИАРА, 

МТИТС, ИАМА.  

Информация за формуляра е подадена от: МЗХГ - към момента не е идентифицирана 

необходимост от изменение на съществуващото законодателство в областта на рибарството, 

свързана с въвеждане на разрешителен режим за дейности в морската среда или други 

регулаторни изменения; НСЗП - текущи законодателни промени за ЗИД на ЗБР; ИАМА - през 

2018 г. е ратифицирана международна конвенция за контрол и управление на корабните 

баластни води и седименти от 2004 г. Във връзка с контрола по Конвенцията, на 23.10.2018 г. 

е изменена и допълнена Наредба № 5 от 01.09.2004 г. за корабните документи. През 2018 г. в 

ДВ, с бр. 28 е променен Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Република България, като е допълнена дефиницията за "Замърсяване на 

морската или речната среда" 

Всяка отговорна институция по мярката да направи ревизия на законодателството в тази 

посока и да даде предложения за промени.  

Напредък по мярката: стартирала. 
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Мярка № 18 „Осигуряване на поетапно изпълнение на изискванията на РДМС 

2008/56/ЕО чрез обезпечаване на необходимата информация в т.ч. механизми за 

финансиране и управленски решения“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР. Реализирано изпълнение по 

мярката: общ план-визия с необходимите дейности по изпълнение на мерките при прилагане 

на Морската стратегия в компетенциите на съответните отговорни институции – по години за 

периода 2017-2021 г.; детайлен план с необходими дейности по изпълнение на мерките в 

компетенциите на съответните отговорни институции при прилагането на Морската стратегия 

на Р България за 2017, 2018 и 2019 г.; план с необходими дейности по прилагането на РДМС 

за 2017 г., 2018 г. 2019 г. и проект за 2020 г., разработен унифициран формат за отчитане от 

отговорните институции по отделните мерки; проведени са срещи между компетентните 

органи за обсъждане на конкретни дейности по прилагане на РДМС за 2016, 2017, 2018 и 2019 

г. 

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 19 „Развитие на нетрадиционни за България и/или иновативни биотехники 

за морското аквакултурно производство или за добив на стопански ценни видове“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР, РИОСВ, МЗХГ и ИАРА. 

Изпълнението на мярката е свързано с публикуване на покани за разработване на проектни 

предложения и стартиране на изпълнението на проекти. По Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. е публикувана индикативна годишна работна програма за процедури 

през 2019 г. По ФМ на ЕИП 2014-2021 г. ще се финансират проекти, свързани с иновативни 

методи за пречистване на води и намаляване на морските отпадъци. Обсъдена бе 

необходимостта от добавяне и на други институции – МТИТС - към изпълнението на мярката, 

както и възможността от тях да се изисква допълнителна информация за попълване на 

формуляра. 

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 20 „Преразглеждане на зоните за драгиране и депониране на драгажни маси 

(изследване на пригодността на съществуващите места за депониране на драгажни маси 

и предложения за нови)“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР, ДППИ. Мярката включва 

изследване на пригодността на съществуващите места за депониране на драгажни маси и 

предложения за нови зони, при необходимост. Извършено е проучване на евентуални 

територии, подходящи за бъдещи депа за драгажни маси за района на Варненското и 

Белославското езеро. В резултат са предложени две потенциални зони: подводно депо 

„Налбанка“ и влажни зони в местността „Малка чайка“ (според ОУП на община Варна). Г-жа 

Татяна Мишева запозна присъстващите със становището на ДППИ и информира, че към 

момента има излязло решение от РИОСВ-Варна за разработване на ОВОС за инвестиционно 

предложение „Възобновяване на подводно депо „Налбанка“. Необходимо е да се презицира 

представената информация. 

По мярката се предвижда реализация на дейности заложени по предефиниран проект 

„Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на Черно море“ 

(SCIRENA Black Sea), в рамките на програмата на ЕИП за 2014-2021 г. „Опазване на околната 

среда и промени в климата“. 

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 21 „Внедряване на „морските отпадъци“ в съществуващото 

законодателство“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР. Анализът на пропуските в 

действащата нормативна уредба от гледна точка на целите на РДМС относно 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. и прекратена с Решение № 32 от 

31.01.2019 г. поради необходимост от промяна и допълване на обхвата. Регулярно БДЧР 

възлага извършване на мониторинг на морските отпадъци 
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Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 22 „Ограничаване на генерирането на подводен шум и енергия в морската 

среда от офшорните инсталации (платформи)“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ,БДЧР, МЕ, МРРБ. Във връзка с дейностите 

по проучване относно граничните стойности се извършва мониторинг по Споразумението на 

ИО БАН с МОСВ през 2017 и 2018 г., както и са получени данни от проучвателни сондажи от 

Шел (през 2019 г.) и Тотал (през 2018 г.). 

Предвижда се изпълнение на дейности и по предефиниран проект „Познания и 

информация по отношение на регионални дейности за опазване на Черно море“ (SCIRENA 

Black Sea) 

Напредък по мярката: стартирала. 

Мярка № 23 „Надграждане на създаденият регистър за околния (постоянен) и 

антропогенния (импулсен) шум, следвайки стандартизираните задължителни 

изисквания за докладване с цел същият да се превърне в оперативен инструмент“ 

Институции отговорни за прилагането – МОСВ, БДЧР. Предвижда се изпълнението на 

мярката да бъде реализирано по предефиниран проект „Познания и информация по отношение 

на регионални дейности за опазване на Черно море“ (SCIRENA Black Sea). 

Напредък по мярката: не е стартирала. 

Произтичащи задачи 

 Да се допълни липсващата или непълна информация в представените формуляри по 

отношение на:  индикаторите за оценка на ефективността на мерките, финансиране, 

лица за контакт с отговорната институция, приложими дейности по изпълнени 

проекти. Срок: 05.12.2019 г.  

 В Междинния доклад за напредъка по изпълнението на ПоМ да се добави 

информация за проект ECRAMON Black Sea, изпълняван от ИРР и приключил през 

2017 г. 

 

Заседанието приключи в 13.00 ч. 

 
 


