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ПРОТОКОЛ
от първо редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване
на околната среда в морските води на черно море

Днес, 01.12.2016 г., в Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ се
проведе първо редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване
на околната среда в морските води на Черно море /ККС/, създаден на основание чл.2, ал. 1
от Постановление № 273 на МС от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на
околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет
по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на
изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки.
На заседанието присъстваха:
Председател:
Ивелина Василева - Министър на околната среда и водите;
Членове и оправомощени длъжностни лица с право на глас:
1. Естислав Площаков, главен инспектор, ИА "Морска Администрация", представител
на Министерство на транспорта;
2. Юлия Гецева, държавен експерт, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството - член на ККС;
3. Слава Йорданова, държавен експерт, Министерство на икономиката - член на ККС;
4. Ивайло Илиев, държавен експерт, МЕ - оправомощен от заместник - министъра на
енергетиката представител /приложено пълномощно № Е-94-11-65/30.11.2016 г./;
5. Ирена Георгиева - заместник-министър на туризма, член на ККС;
6. Иво Атанасов - държавен експерт, дирекция "ДЗК",
Министерство на
здравеопазването, член на ККС;
7. Проф. д-р Снежанка Мончева - заместник-директор ИО-БАН, член на ККС;
8. Инж. Десислава Консулова - директор на БДЧР, член на ККС;
9. Велчо Куюмджиев - началник-отдел "MB", Изпълнителна агенция по околна среда,
член на ККС;
10. Георги Терзов -началник-отдел „УРБ“, дирекция „Управление на водите“, МОСВ,
член на ККС;
11. Галина Балушева - главен експерт, дирекция „Управление на водите“, МОСВ, член
на ККС.
Присъстваха и:
Стефания Градинарова - неупълномощен представител на Министерство на външните
работи;
София, 1000, бул. „Мария Луиза” 22
Тел: 940 6550, Факс: (+3592) 9811254

Емилия Крилчева - секретар на ККС, дирекция „Управление на водите“, МОСВ;
Таня Милкова - началник-отдел „ОМВМ“, БДЧР, резервен член на ККС;
Стела Барова - главен експерт, отдел „ОМВМ“, БДЧР.
От поименния състав на ККС не присъстваха: представителите на Министерство
на външните работи и представителите на Министерство на земеделието и храните в
поименния състав на ККС.
Заседанието се ръководи от г-жа Ивелина Василева - министър на околната среда и
водите, председател на ККС.
Предложения дневен ред за провеждане на първото редовно заседание на ККС беше
приет без забележки:
1.
Приветствие от председателя на Консултативния и координационен съвет по
опазване на околната среда в морските води на Черно море - госпожа Ивелина Василева,
министър на околната среда и водите;
2.
Приемане на дневния ред на заседанието;
3.
Приемане на Правила за работа на ККС;
4.
Представяне на проекта на Морска стратегия, обсъждане, приемане;
5.
Разни - Представяне на проект на финансова обосновка и индикативна
програма за финансиране на новите мерки от Морската стратегия;
6.
Представяне на проект на Годишна работна програма и график на
заседанията на ККС за 2017 г.;
7.
Закриване.
Заседанието беше открито с приветствие от председателя на ККС. Министърът на
околната среда и водите представи накратко процеса по разработване на Морската
стратегия на Република България в изпълнение на изискванията на Рамковата Директива за
Морска стратегия 2008/56/ЕС като първият всеобхватен правен инструмент на ЕС, насочен
специално към опазването на морската околна среда, надграждащ изискванията на
Рамковата Директива за водите по отношение на опазването на морската околна среда.
Ивелина Василева изказа специална благодарност към колегите от БДЧР административната структура пряко ангажирана в разработването на Морска стратегия с
програма от мерки. Министърът говори за предстоящите дейности до приемане на
подготвяните стратегически документи за управлението на водите в Република България:
Планове за управление на речните басейни, Планове за управление на риска от наводнения
и Морска стратегия на Република България от Министерския съвет и последващото им
представяне пред Европейската комисия, като разясни функциите на ККС в процеса на
изготвяне и прилагане на Морската стратегия.
Представените „Правила за работа на ККС“ бяха приети със забележката в чл.6, т.5
текстът „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ да бъде диференциран, като
за членове на съвета в отделни точки се включат заместник-министъра на икономиката и
заместник-министъра на енергетиката, както и се добави в нова точка „заместникминистърът на туризма“.
Председателят на съвета даде думата на директора на Басейнова дирекция
„Черноморски район“ г-жа Десислава Консулова, която представи обхвата на изготвения
проект на Морска стратегия,, етапите на разработването му и проблемите произтичащи от
липсата на данни и начините за попълването им, изготвената програма от мерки като
основен инструмент за постигане на добро състояние на морската околна среда до 2020 г. и
проведените срещи с компетентните органи по обсъждането й.
Директорът на БДЧР представи хода на текущите обществени обсъждания,
включително и по изготвения Доклад за екологичната оценка /ДЕО/ на стратегията,
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заключението в който е, че Морската стратегия и програмата от мерки като цяло ще имат
положително въздействие върху морската среда и човешкото здраве при спазване на
предложените смекчаващи мерки в ДОСВ, при прилагането на стратегията. Госпожа
Десислава Консулова изброи предстоящите дейности след приключване на обществените
обсъждания на проекта на Морска стратегия с програма от мерки и ДЕО:
- провеждане на финална среща с обществеността на 9 декември, 2016 г.;
- отразяване на постъпилите по време на консултациите становища, мнения,
препоръки и допълнения към докладите и ПоМ;
- отразяване на процедурата по екологична оценка във финалния вариант на
Резюмето към ПоМ;
- съгласуване на проект на Морска стратегия от Висшия експертен екологичен съвет;
- представяне за приемане от Министерския съвет, по предложение на министъра на
околната среда и водите, на проекта на Морска стратегия с програма от мерки на 28
декември, 2016 г.
- нотификация на Резюмето на ПоМ и 23-те текстови формуляра на нови мерки пред
Европейската комисия и електронното им докладване чрез системата Reportnet.
Председателят на ККС постави началото на обсъжданията на представения проект.
Представителят на ИАОС постави въпроса за изясняване и унифициране на
понятията „компетентен орган“ и „отговорна институция за прилагане на мярката“ при
финализиране на проекта на ПоМ.
Представителят на Министерство на здравеопазването засегна въпроса за
отразяване на забележките в изготвения проект на ПоМ, отправени по време на
проведените срещи с представители на компетентните органи и по специално по мярка №
1, където Министерство на здравеопазването все още е посочено като отговорна за
прилагането на мярката институция.
Представителят на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията отбеляза, че в представената ПоМ не са отразени забележките
по повод идентифицирането на дирекциите на Изпълнителна агенция “Морска
администрация” във Варна и в Бургас като отговорни институции за прилагане на някои от
мерките, което на проведените срещи е посочено като неправилно.
Таня Милкова, в качеството си на началник на отдел "Опазване на морските
води и мониторинг" в БДЧР, пряко ангажиран с разработването на проекта на Морската
стратегия и програмата от мерки разясни, че не всички резултати от проведените с
компетентните органи и заинтересованите страни срещи на този етап са отразени в
проектните документи.
Директорът на БДЧР посочи, че всички бележки и коментари са отразени в
регистъра на получените коментари, който е качен на страницата на БДЧР, след
приключване на обществените обсъждания ще бъдат взети предвид при изготвянето на
финалните варианти на документите.
Председателят на съвета заключи, че всички коментари, изложени от членовете на
ККС се приемат и преди внасянето на ДЕО на Висшия експертен екологичен съвет ще
бъдат отразени в изготвения проект.
Госпожа Ивелина Василева предложи ККС да вземе решение проектът на Морска
стратегия с програмата от мерки да бъде приет за сведение, като Министърът на околната
среда и водите предприеме действия за внасянето й в Министерския съвет, с цел
приемането й като стратегически документ на Република България за опазване на морската
околна среда. От членовете на ККС не постъпиха възражения и предложението беше
прието с пълно мнозинство, без въздържали се.
Председателят на съвета пристъпи към следващата точка от дневния ред като даде
думата на директора на БДЧР по проект на финансова обосновка и индикативна програма
за финансиране на новите мерки от Морската стратегия.
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Директорът на БДЧР представи подготвената финансова обосновка и индикативна
програма за финансиране на мерките от Приложение № 3 „Формуляри на нови мерки“ към
Морската стратегия: програмата от мерки се отнася за териториалните морски води в
тяхната цялост от бреговата линия до границата с изключителната икономическа зона на
Република България, периодът на изпълнение им е от 2016 до 2021 г., заложените суми в
индикативната програма за прилагането на програмата от мерки са определени по общ
проект за Румъния и България, стойностите са индикативни и приблизителни, като голяма
част от мерките са административни и са част от бюджета на компетентните ведомства, а за
други финансирането е предвидено в рамките на изпълнение на проекти с европейско
финансиране.
Председателят на съвета поясни, че съществуващите мерки, които се изпълняват
(посочени в Приложение 1 на програмата от мерки) са включени в Плановете за
управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения, които
бяха разгледани на проведеното на 30.11. 2016 г. заседание на Координационния съвет по
водите. Новите мерки, включени в програмата от мерки към Морската стратегия, следва да
се предвидят в бюджетите на отговорните институции от 2018 г. За 2017 г. ще стартира
изпълнението на административните мерки, за които не се изисква допълнително
финансиране извън бюджетите на ведомствата. Ето защо в представената работна програма
на ККС за 2017 г. на първото заседание, което да бъде проведено до края на месец май, ще
бъде обсъден проект на план с необходимите дейности по прилагането на РДМС и
финансирането на предвидените мерки за постигане и поддържане на добро състояние на
околната среда в морските води на Черно море за 2018 г.
Министърът на околната среда и водите даде думата на началник-отдел
„Управление на речните басейни“ към дирекция „Управление на водите“в МОСВ,
който разясни, че МОСВ е изготвило проект на кратка финансова обосновка, който
подлежи на одобрение от министъра на финансите, която следва да бъде подписана от
министрите на компетентните по прилагането на стратегията министерства. В проекта на
обосновката изрично е разписано, че Морската стратегия и програмата от мерки ще се
изпълнява ежегодно в рамките на утвърдените разходи по бюджетите на отговорните
министерства и чрез финансиране по оперативни и други програми и същият няма да
доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
В тази връзка Таня Милкова акцентира предвидените мерки №17 и №18 от
представените в Приложение 3 „Формуляри на нови мерки“ на изготвената програма от
мерки, които предвиждат внасяне на необходимите изменения в нормативната уредба за
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.
Министърът но околната среда и водите отбеляза, че именно ККС създава
партньорския формат за интегриране на действията на ведомствата за реализиране на
планираните мерки, като уточни, че заложените суми в индикативната програма са целия
период до 2021 г. В тази връзка тя предложи да бъде приет за сведение представения
проект на финансова обосновка за представянето й за подпис от компетентните министри и
одобрение от министъра на финансите. Предложението се прие с пълно мнозинство и без
възражения.
Председателят на съвета даде думата на Десислава Консулова, която представи
изготвения проект на Годишна работна програма и график на заседанията на ККС за 2017 г.
Таня Милкова предложи насрочване на по-ранна дата за провеждане на първо
заседание на ККС за 2017 г., предвид необходимостта от провеждане на координационни
действия по прилагането на РДМС за 2017 г. и финансирането за 2018 г.
Министърът на околната среда и водите увери, че насрочването, при възможност,
за по-ранна дата на първо заседание на ККС за 2017 г. не би било проблем предвид
заложеният срок: до края на месец май.
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По представената годишна програма не бяха получени възражения и същата беше
приета с мнозинство.
Председателят на съвета закри първото редовно заседание на ККС като уточни, че
за хода на заседанието ще бъде изготвен протокол, който, заедно с приетите на заседанието
материали ще бъде качен на страницата на Министерския съвет след
вътрешноведомственото им съгласуване.
Министърът на околната среда и водите благодари на участниците и отправи
апел за експедитивност при последващите действия за приемането на проекта на Морска
стратегия на Република България като стратегически документ за опазване на околната
среда в морските води на Черно море.
РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, ПРИЕТИ ЕДИНОДУШНО НА ЗАСЕДАНИЕТО
НА ККС:
1. Приемане на Правила за работа на ККС /приложени/;
. • 2. Приемане на проект на Морска стратегия с програма от мерки;
3. Приемане на Годишна работна програма и график на заседанията на ККС за 2017 г.
/приложена/;
Протоколът е изготвен в съответствие с чл.11, ал.2, т.6 от Правила за работа на ККС.
Приложения:
1. Присъствен лист;
2. Пълномощно № Е-94-11-65/30.11.2016 г.;
3. Правила за работа на ККС;
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Първо редовно заседание на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските.води на Черно море.
дата: 01.12.2016 г.
Час: 10,00_____________________________________________________________________________________________________
№

Членове на ККС

Членство

заместник
титуляр
титуляр
упълномощен
Стефания Градинарова представител
Юлия Гецева
титуляр
титуляр
Слава Йорданова
титуляр
Жечо Станков
упълномощен
представител
Ивайло Илиев
титуляр
Ирена Георгиева
заместник
Илия Тасев
титуляр
д-р И80 Атанасов
проф. д-р Снежанка
титуляр
Мончева
Естислав Площаков
Ивайло Симеонов
Румен Александров

Длъжност

Дирекция

главен инспектор
директор
зам.-министър

„ИД"
"МДР"

държ. експерт
държ. експерт
зам.-министър

дирекция „ПИЕС"
"ВиК"
"ИПН"

М-ство
МТИТС,
ИА" МА"
МЗХ
МВнР

Имейл

Телефон

estislav.ploshtakov@marad.bg
ISimeonov@mzh.govemment.bg
Rumen.ALEXANDROV@mfa.bg

02930 4077
0298511248
029482453

МВнР
МРРБ
МИ
МЕ

sgradinarova@mfa.bg
YGetseva@mrrb.government.bg
slava.vordanova@mi.government.bg
zh.stankovPme.government.bg

02948 30 31
029405357
029407368
029263208

МТ
M3
M3

i.georgieva@tourism.government.bg
itasev@mh. government.bg
iatanasov(5)mh. government.bg

9046825
029301268
029301273

!държ. експерт
зам.-министър
главен експерт
държ. експерт

"ДЗК"
'ДЗК"

зам.-директор

ИО-БАН sneianam@abv.bg

052 370485

инж. Десислава
10 Консулова

титуляр

директор

БДЧР

bdvarna@bsbd.org,
d.konsulova@bsbd.org

052687430,
0889 315 976

11 Таня Милкова
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Заместник-министър на енергетиката, с
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Министерство на енергетиката в състава на Консултативния и координационен съвет
по опазване на околната среда в морските води на Черно море (ККС)

УПЪЛНОМОЩАВАМ
Ивайло Илиев Илиев - Държавен експерт в дирекция „Природни ресурси,
концесии и контрол" в Министерството на енергетиката, ЕГН:
карта №

, издадена на

-

лична

год. от МВР - София, с валидност до

год.,
Да ме представлява с право на глас по дневния ред на заседанието на
Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските
води на Черно море (ККС), планирано за 10:00 ч. на 01.12.2016: г. в сградата на
Министерство на околната среда и водите в гр. София, бул. „Мария-Луиза" № 22.

30.11.2016 год.
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ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в
морските води на Черно море

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ЧлЛ. Правилата за работа уреждат функциите, структурата и организацията на
дейността на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в
морските води на Черно море, наричан по-нататък "съвета".
Чл.2. (1) Съветът е консултативен орган на Министерския съвет за управление,
координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки за
постигане на добро екологично състояние на морската околна среда.
(2) Съставът му се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и
водите.

Чл.З (1) Съветът осъществява дейността си въз основа на годишна работна
програма, която приема не по-късно от 31 декември на предходната година.
(2)
Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за
дейността си в срок до 31 март на следващата година.

РАЗДЕЛ II
ФУНКЦИИ
Чл.4. Съветът подпомага Министерски съвет при провеждане на политиката за
управление, координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма
от мерки за постигане на добро екологично състояние на морската околна среда като:
1. разглежда и съгласува проекта на Морска стратегия с програма от мерки и ги
представя чрез министъра на околната среда и водите за приемане от
Министерския съвет;
2. разглежда и приема двугодишните доклади за изпълнението на програмата от
мерки и ги представя чрез министъра на околната среда и водите за одобряване
от Министерския съвет;
3. координира дейността на администрациите, заинтересуваните лица и други
структури на управление, свързана с изпълнението на Морската стратегия и
програмата от мерки;
4. консултира, съгласува и подпомага сътрудничеството между юридическите и
физическите лица, ангажирани с разработването, обсъждането и изпълнението на
Морската стратегия и програмата от мерки;

5. наблюдава и анализира хода на изпълнението на Морската стратегия и
програмите от мерки.

РАЗДЕЛ III
СЪСТАВ НА СЪВЕТА
Чл.5. (1) Съставът на съвета е определен в чл. 3 от Постановление № 273 на
Министерски съвет от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната
среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по
опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на
изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки (обн., ДВ, бр. 94 от
30.11.20Юг.) Съветът се състои от председател, членове и секретариат.
(2)
Председател на съвета е министърът на околната среда и водите, който
ръководи дейността му и го представлява.
Председателят:
1. ръководи дейността на съвета и го представлява;
2. насрочва заседанията, определя дневния ред и ръководи заседанията на
Съвета.
Чл.6. В състава на съвета като членове се включват:
1. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
2. заместник-министър на земеделието и храните,
3. заместник-министър на външните работи,
4. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,
5. заместник-министър на икономиката,
6. заместник-министър на енергетиката,
7. заместник-министър на туризма,
8. заместник-министър на здравеопазването,
9. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда,
10. директорът на Института по океанология към Българската академия на науките,
11. директорът на Басейнова дирекция „Черноморския район“,
12. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
или оправомощени от тях длъжностни лица.
Чл.7. Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на
околната среда и водите по предложение на ръководителите на съответните
министерства и/или ведомства по чл. 6.
Чл.8. Участието на членовете в работата на съвета е лично, с изключение на
случаите на изрично оправомощаване от лицата по чл. 6.
Чл.9. Промяна в поименния състав на съвета се осъществява въз основа на
писмено уведомление до председателя на съвета.
Чл.10. При промяна на служебното положение, правомощията или функциите на
член на съвета съответния ръководителя на министерство и/или ведомство по чл. 6 в
едномесечен срок прави предложение до председателя за промяна в поименния състав
на съвета.
Чл.11 (1) Дирекция „Управление на водите” на Министерство на околната среда
и водите изпълнява функциите на секретариат на съвета.

(2) Секретариатът:
1. изготвя проект на годишна работна програма за дейността на съвета,в
която се определят приоритетите и задачите за следващата година, която
програма се разглежда и утвърждава от съвета;
2. изготвя проект на годишен доклад за дейността на съвета, който се
разглежда и приема от съвета;
3. организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;
4. уведомява всички членове на съвета за предстоящите заседания и им
предоставя проекта за дневен ред и съответните материали, в срока по
чл.15, ал.1;
5. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на
съвета на портала за консултативните съвети;
6. води протокол от заседанията, който се подписва от председателя и
секретаря;
7. съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията.
Чл.12. Съветът осъществява своята дейност без допълнителен щатен персонал и
финансова издръжка.
Чл.13. За участие в заседанията не се получава възнаграждение.
РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СЪВЕТА И ПРАВИЛА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
Чл.14. (1) Заседанията на Съвета са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се свикват най-малко веднъж на шест месеца от
председателя, съгласно утвърден от Съвета график.
(3) Председателят по своя инициатива или по предложение на поне двама от
членовете свиква извънредни заседания за обсъждане на въпроси от компетенциите на
съвета.
Чл.15. (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който секретариата изпраща
на членовете на съвета заедно с материалите за заседанието не по-късно от 5 работни
дни преди заседанието.
(2) Всеки член на съвета може да прави предложение за включване на въпроси в
дневния ред не по-късно 3 работни дни преди заседанието.
(3) Членовете на съвета и/или техните резервни членове потвърждават участието
си в предстоящото заседание пред секретариата на съвета.
Чл.16. Заседанията на съвета са редовни, ако на заседанията му присъстват 2/3 от
членовете му.
Чл.17. (1) На заседанията могат да бъдат канени представители от други
министерства и ведомства, представители на бизнеса, неправителствени организации,
академични и други институции, ангажирани с изпълнението на Морската стратегия
програмата от мерки.

3

(2) Председателят на съвета кани за участие в заседанието организации и лица по
своя инициатива или по тяхна заявка, когато те са изпратили до Секретариата
становище по точка от дневния ред на заседанието не по-късно от 3 работни дни преди
датата на провеждането му.
(3) Лицата по ал.2 могат да вземат участие в дискусиите по точките от дневния
ред, за които са представили становище.
(4) Председателят на съвета, с подкрепата на Секретариата, разглежда всички
получени писмени становища, мнения и предложения, постъпили от неправителствени
организации и други структури на гражданското общество, когато те не са придружени
със заявка за участие в заседанието.
(5) Председателят на съвета представя накратко получените предложения по
време на заседанието; с мотивирано решение той може да не представи част от
предложенията, ако те не допринасят за работата на съвета.
(6) Председателят на Съвета внася в Министерския съвет годишен доклад за
дейността за предходната година.

Чл.18. (1) Съветът взима решения, приема становища и прави препоръки с
обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Гласуването е поименно.
Чл.19. Членовете на съвета могат да прилагат към протокола особени мнения по
обсъжданите въпроси и взетите решения.
Чл. 20. За неуредените с тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на
Правилника за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията,
приет с ПМС № 117 от 15.06.2012 г., обн, ДВ, бр. 22.06.2012 г..

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тези правила за работа са приети от Консултативния и
координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море с
протоколно решение от заседанието на Съвета, проведено на 01.12.2016 г.
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ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА И ГРАФИК НА
ЗАСЕДАНИЯТА НА ККС за 2017 г.
на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда
в морските води на Черно море /ККС/

1. Първо заседание на ККС - срок: до 30 май, 2017 г.
1.1. Обсъждане и съгласуване на проект на Общ план с необходимите
дейности по прилагането на РДМС (2017 - 2021);
1.2. Обсъждане на проект на план с необходимите дейности по
прилагането на РДМС за 2017 г. и финансирането за 2018 г.
включително на предвидените мерки за постигане и поддържане на
добро състояние на околната среда в морските води на Черно море;
1.3. Други въпроси.
2. Второ заседание - срок: 30 ноември 2017 г.
2.1. Обсъждане на текущото изпълнение на административни мерки към
Морската стратегия.
2.2. Обсъждане и съгласуване на проект на план с необходимите
дейности по прилагането на РДМС за 2018 г.
2.3. Други въпроси.

