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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета 

Настоящата анкета е във връзка с предварителни проучвания и 
разработването на Методика за Национален морски пространствен план за 
територията на Република България, предвид транспониране на Директива 
2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. 
за установяване на рамка на пространствено морско планиране по проект  
EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 /BLACK SEA/MARSPLAN-BS   

В тази връзка, моля да отговорите на следните въпроси: 

 

Общи данни за организацията: 

1. Наименование на организацията: 

.................................................................................................................................. 

2. Лице за контакт (за бъдещи въпроси) – име, длъжност, телефон и е-мейл за 
контакт: 

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Тип/вид на организацията: 

Национални институции   

Регионални институции и структури   

Общински администрации   

Професионални организации   

Научни и академични институции   

Неправителствени организации   

Друго (Моля, попълнете в свободен текст по-долу)  

 

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Специфична информация: 

1. Моля да определите насоката, в която Вашата организация е свързана със 
спецификата и проблемите на акваторията на Черно море. (Възможни са повече 
от един отговор) 

 Разработване на планове, стратегии и нормативни документи 

 Управление на ресурси 

 Научни и приложни изследвания, свързани с акваторията 
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 Други, моля посочете в детайл по-долу 
 

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

2. Има ли във Вашата организация специализирано звено или експерт/и, които се 
занимават с проблеми, свързани с акваторията на Черно море. Моля, пояснете в 
свободен текст спецификите, свързани с проблематиката 

 Основна дейност на организацията 

 
Съществува специализирано звено по проблемите на 
акваторията  

 
Има експерт, който отговаря и се занимава със специфичните 
цитирани проблеми 

 
Няма експерт или звено, занимаващо се специално с тези 
проблеми, но те са част от дейността ни 

 Друго, моля посочете в детайл по-долу 
 

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

3. Вашата организация изготвя ли (участва ли в изготвянето) на нормативни, 
планови и/или стратегически документи, свързани, или имащи влияние върху 
морските и крайморски пространства на страната? Моля посочете подробности.  

 Да, изготвя 

 Участва с експертни становища в процеса на изготвянето 

 Участва с експертни становища в процеса на съгласуването 

 Други, моля посочете в детайл по-долу 
 

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

4. Вашата организация участва ли в национални, регионални и/или международни 
проекти, свързани, или имащи влияние върху морските и крайморски 
пространства на страната? Моля посочете подробности. Моля, посочете проекти. 

 Да, участва като водещ партньор 

 Да, участва като национален координатор  

 Да, участва като представител на страната 

 Други, моля посочете в детайл по-долу 
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.........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

5. Вашата организация притежава ли и/или поддържа ли информация, 
включително структурирани (бази данни) данни, които могат да се използват в 
разработването на бъдещия Национален морски пространствен план? Моля 
посочете подробности. Моля, посочете конкретни видове данни, с които 
разполагане и/или поддържате. Моля, посочете условия за предоставяне и 
ползване. 

 

Да, разполагаме и поддържаме бази данни, които имат отношение към 
акваторията. 
Моля, посочете в какъв формат са вашите бази данни (ГИС, или друг) 

................................................................................................................... 

Моля, посочете дали Вашите данни са публични и какъв е редът за достъп до 
тях 

............................................................................................................................... 

 

Да, разполагаме с информация, но тя не е във вид на бази данни 
Моля, посочете повече подробности 

............................................................................................................................... 

Моля, посочете дали Вашите данни са публични и какъв е редът за достъп до 
тях 

............................................................................................................................... 

 

Използваме информация и данни от други специализирани ведомства и/или 
структури (моля, пояснете в полето по-долу) 

............................................................................................................................... 

 Друго (моля, пояснете в полето по-долу) 
 

..............................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

Моля, посочете в свободен текст друга информация, която смятате за важна 
и необходима за отбелязване: 

..............................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ 


