
Приложение VII 

ПРОУЧЕНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ – ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

 

Законови нормативни актове 

• Конвенция за закон за морето на ООН  

• Регламент (ЕС) № 1255/ 2011 

• Регламент (ЕС)  № 508/ 2014 

• Регламент (ЕС)  № 2371/ 2002 

• Регламент (ЕС)  № 1380/2013 

• Регламент (ЕО)  № 1224/2009 

• Регламент (ЕС)  № 1343/2011 

• Регламент (ЕО)  № 1010/2009 

• Регламент (ЕО)  № 762/2008г. 

• Регламент (ЕС)  № 2016/ 73 

• Директива 2000/60/ЕС за установяване на рамка на действията на Общността 

ва областта на политиката за водите; 

• Директива 2014/89/ ЕС за установяване на рамка за морско пространствено 

планиране;  

• Директива 2008/56/ЕС за установяване на рамка за общностни действия в 

областта на политиката за морската среда;  

• Директива 2013/30/ ЕС относно безопасността на свързаните с нефт и газ 

дейности в крайбрежните води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО 

• Директива 2001/ 42/ ЕС от 27.06.2001г. за оценка на ефектите от определени 

планове и програми върху околната среда  

• Препоръка на Европейския парламент и на съвета от 30.05.2002, засягаща 

прилагането на Интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа;  

• Решение на Комисията от 01.09.2010 относно критериите и 

метеорологическите стандарти за добър екологичен статус на морските води  



• Решение на Съвета от 13.09.2010 във връзка с протокола за интегрирано 

управление на крайбрежните зони в средиземно море към Конвенцията за 

защита на морската среда и крайбрежния район на Средиземно море.  

• Позиция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. (все още 

непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 юли 2014 г. 

• Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 

г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката 

за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) ( ОВ L 164, 

25.6.2008 г., стр. 19. ) 

• Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 30 

ноември 2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-

нататъшното развитие на интегрираната морска политика ( ОВ L 321, 

5.12.2011 г., стр. 1 ). 

• Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 

2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на 

регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 

791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета ( ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1 ). 

• Препоръка 2002/413/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2002 г. относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните 

зони в Европа ( ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 24 ). 

• Решение 2010/631/ЕС на Съвета от 13 септември 2010 г. за сключването от 

името на Европейския съюз на Протокола за комплексно управление на 

крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на 

морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието ( ОВ L 279, 

23.10.2010 г., стр. 1 ) 

• Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 

2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 

2003/30/ЕО ( ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16 ) 



• Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно 

опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на 

общата политика в областта на рибарството ( ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59 

). 

• Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 

2009 г. относно опазването на дивите птици ( ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7 ). 

• Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна ( ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7 ). 

• Решение № 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 г. за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на 

Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа ( ОВ L 

167, 30.4.2004 г., стр. 1). 

• Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите ( ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1 ). 

• Решение 2010/477/ЕС на Комисията от 1 септември 2010 г. относно 

критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на 

морските води (ОВ L 232, 2.9.2010 г., стр. 14 ). 

• Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 

г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени 

планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по 

отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на 

директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО ( ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17 ). 

• Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 

г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда ( ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30 ). 

• Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 

г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE) ( ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1 ) 



• Commission Recommendation of 16 September 2011 on the research joint 

programming initiative ‘Healthy and Productive Seas and Oceans’Source: 

European Union 32010D0477(01) 

• 2010/477/EU: Commission Decision of 1 September 2010 on criteria and 

methodological standards on good environmental status of marine waters (notified 

under document C(2010) 5956) Text with EEA relevance Source: European Union 

31994D0407 

• 2014/203/EU : Commission Implementing Decision of 19 March 2014 on the 

adoption of the LIFE multiannual work programme for 2014-17 Text with EEA 

relevanc Source: European Union 22014A0830(02) 

• Конституцията на Република България 

• Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване (1992) 

• Конвенцията за опазване на подводното културно наследство  

• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 

• Конституция на Република България  

• Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата 

на република България 

• Закон за водите  

• Закон за устройството на черноморското крайбрежие  

• Закон за опазване на околната среда 

• Закон за биологичното разнообразие  

• Закон за защитените територии  

• Закон за подземните богатства  

• Закон за рибарството и аквакултурите  

• Закон за регионалното развитие  

• Правилник за прилагане на ЗРР 

• Закон за устройство на територията  

• Закон за туризма  

• Закон за културното наследство 

• Закон за енергетиката  

• Закон за енергията от възобновяеми източници 



• Кодекс на търговското корабоплаване  

• Закон за нормативните актове 

• Закон за собствеността 

• Закон за държавната собственост 

• Закон за общинската собственост  

• Закон за концесиите  

• Закон за ПЧП  

• Закон за насърчаване на инвестициите  

• Закона за управление на отпадъците  

• Закон за отбраната и въоръжените сили 

• Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети 

• Закон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, 

причинени от замърсяване с нефт 

• Закон за здравето  

• Закона за пространствените данни 

 

Подзаконови нормативни актове  

• НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води 

• НАРЕДБА за системите за движение, докладване и управление на трафика и 

информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на 

Република България 

• НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

• НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, 

съхранение, разпределение и доставка на природен газ 

• НАРЕДБА № Н-8 от 9.03.2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното 

море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната 

на страната 



• НАРЕДБА № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна 

дейност 

• НАРЕДБА № I-11 от 19.01.2005 г. за охраната на морския участък от държавната 

граница на Република България 

• НАРЕДБА № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в 

морските пространства 

• НАРЕДБА № 1 от 8.05.2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното 

културно наследство на Република България 

• Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води (издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 

5.03.2013 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г.) 

• Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 

някои други замърсители (приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г., обн., ДВ, бр. 88 

от 9.11.2010 г., в сила от 9.11.2010 г., изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., в сила от 

8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 97 от11.12.2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) 

• Наредба за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

• Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 

някои други замърсители 

• Наредба за ползване на повърхностните води 

• Наредба № 1 / 11.04.2011 г. за мониторинг на водите  

• Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните 

води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения 

на точковите източници на замърсяване (ДВ, бр. 47 от 2011 г.) (в процес на 

изменение) 

• Наредба № 6 / 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти 

• Наредба № 54 от 28 април 2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за 

рибарството и аквакултурите 

• Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник 

• Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за 

извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ЕО) № 1005/2008 на 



съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за 

предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и 

нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 

1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) 

№ 1447/1999 

• Задължителни правила за преминаване през териториалното море и за достъп 

морските пристанища на Република България.  

• Правилник за управление на ДППИ 

 

Стратегически документи  

• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

• „Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022” и 

• Стратегия  „България 2020”  

• Проектите за интегрираната морска стратегия на България и за черноморската 

стратегия на България за периода 2014-2020 ( в съответствие с налични 

публикувани версии)  

• Областните стратегии за развитие на областите Добрич,  Варна и  Бургас за 

периода 2014-2020 

• План за развитие на въоръжените сили на република България  

• Национална стратегия за опазване на околната среда (2009-2018) 

• Морска стратегия  

• План за управление на речните басейни - Черноморски район (2010-2015) 

• Стратегически план за възстановяване на Черно море (2009) 

• Стратегията на ЕС за устойчиво развитие  

• Национална стратегия за устойчиво развитие 

 


