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
Обн. - ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г.; изм., бр. 55 от
07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл.1. Приема Наредба за опазване на околната среда в морските води.
Чл.2. (1) Създава Консултативен и координационен съвет по опазване на
околната среда в морските води на Черно море, наричан по-нататък „съвета", като
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) Съветът:
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.
Чл.3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Съветът по чл.2 се
състои от:
1. председател-министърът на околната среда и водите;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) членове-заместникминистър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместникминистър на земеделието, храните и горите, заместник-министър на външните работи,
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместникминистър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министър на
здравеопазването, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна
среда, директорът на Института по океанология към Българската академия на науките,
директорът на Басейновата дирекция за Черноморския район, изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация" или оправомощени от тях
длъжностни лица.
Чл.4. За участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени представители на
бизнеса, неправителствени организации, академични и други институции, ангажирани
с изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки.
Чл.5. Председателят на съвета по чл.2 по своя инициатива или по предложение
поне на двама от членовете свиква заседания за обсъждане на въпроси от
компетенциите на съвета.

Чл.6. Съветът приема свои процедурни правила за работа, в които определя:
1. правилата за провеждане на заседания;
2. начина за вземане на решения;
3. други въпроси, свързани с дейността на съвета.
Чл.7. Съветът осъществява своята дейност без допълнителен щатен персонал и
финансова издръжка.
Чл.8. Дирекция „Управление на водите" на Министерството на околната среда и
водите изпълнява функциите на секретариат на съвета и съхранява архивните
материали от неговата работа.
Чл.9. Информация за състава, функциите и дейността на съвета се публикува на
интернет адрес: http://www.saveti.government.bg.

Заключителни разпоредби

§1. Постановлението се приема на основание чл.135, ал.1, т.19 от Закона за
водите и чл.21 от Закона за администрацията.
§2. Поименният състав на съвета по чл.2 се определя по предложение на
съответните министри и ръководители на ведомства в едномесечен срок от влизане в
сила на постановлението.
§3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда
и водите.
§4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник".
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

Заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 на
МС от 29.06.2017 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на земеделието, храните и горите
(ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

§ 39. В Постановление № 273 на Министерския съвет от 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 (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) в чл. 3, т. 2 думите „заместник-министър на земеделието
и храните" се заменят със „заместник-министър на земеделието, храните и горите".

