ДО
Г-Н КРАСИМИР ЖИВКОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
УВАЖАЕМИ Г-Н ЖИВКОВ,
Във връзка с Ваше писмо с изх. № на МОСВ 08-00-722/09.08.2017 г., бихме искали да
благодарим за отправената покана за участие в сформираните работни подгрупи.
За да участват наши представители във всяка от подгрупите, молим за повече детайли
и информация за естеството на предстоящите обсъждания и конкретните теми, в
които ще участваме. Това е важно, за да излъчим представител със съответната
експертиза.
На следващо място и в пряка връзка с Интегрирания план за управление на защитена
зона SCI BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна и защитени зони SPA BG0002051 „Калиакра“ и SPA
BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици, бихме искали да ни
осигурите достъп до следната информация:
1. Пълни досиета на посочените защитени зони, така както са представени на ЕК,
придружени с първичните данни и информация, на базата на които са
определени границите на зоните и техния предмет, и цели;
2. Пълен комплект от първични данни и информация, в т.ч. протоколи от теренна
работа, GPS тракове, GPS точки за проучваните площи на природно
местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в посочените зони, както от
изпълнителите на настоящия план за управление, така и данни, набирани от
предходни проекти;
3. Пълен комплект от първични данни и информация, в т.ч. протоколи от теренна
работа, GPS тракове, GPS точки за проучваните видове птици и техните
находища в посочените зони, както от изпълнителите на настоящия план за
управление, така и данни, набирани от предходни проекти;
4. Детайлен финансов анализ на предвидените, с плана на управление,
компенсаторни плащания, в т.ч. по имоти.
Тази информация е важна за нас, за да сме достатъчно информирани и да
предлагаме работещи решения, с цел търсене на баланс между природата и нашите
икономически дейности. Запазваме си правото да извършим необходимия анализ на
получените данни и информация, който можем да предоставим безвъзмездно на МОСВ.
Вярваме, че МОСВ е достатъчно мотивирано да намери решение на проблем, който в
конкретния случай засяга нашите интереси, но на практика касае хиляди собственици
на земя и икономически оператори в България.
гр.Каварна
15.08.2017г.

