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Цели на проекта:
Осигуряване на целия процес по издаването на
решение по ОВОС. За постигането на тези цели
Дикон Груп ЕООД предоставя български екип
от експерти, които да извършат Оценка за
въздействие върху околната среда (ОВОС) и
Оценка за съвместимост (ОС) с предмета и
целите на опазване на защитените зони в
България.
Дейности:
Основните задачи, които трябва да бъдат
изпълнени от Дикон Груп, са свързани с
участие в разработването / преразглеждането
на главата от ОВОС за биологичното
разнообразие
и
разработването/
преразглеждането на ОС.
Допълнителни задачи:
 Участие в работни срещи;
 Идентификация
на
мерките
за
намаляване на въздействието върху
околната среда и биоразнообразието и
Програма за мониторинг на околната
среда за избрания вариант;





Помощ за компетентните органи в
процеса на консултации с Европейската
комисия по въпроси, свързани с води,
биоразнообразие и климатични промени;
Помощ за бенефициента на проекта в
процеса на консултации със съответните
организации за управление на басейна
на
река
Дунав
(например
Международната комисия за защита на р.
Дунав, Комисията за р. Дунав и други);
Участие в създадения специализиран
форум за Натура 2000, съставен от
представители на съответните власти от
Румъния и България, с цел да се
осигурят правилно координирани и
съпоставими дейности по оценка и в
двете страни;
Принос за осигуряване и оптимизиране
на съвместимостта на дейностите по
вътрешните
водни
пътища
в
съответствие с политиките на ЕС в
областта на околната среда и поспециално с разпоредбите за защита на
зоните по Натура 2000, с наскоро
публикуваното от Европейската комисия
Ръководството за вътрешен воден
транспорт и Натура 2000, както и с други
публикации,
свързани
със
стратегическото развитие на транспорта
по вътрешните водни пътища;
Подкрепа на бенефициента на проекта
при подготовката на документацията в
процеса на консултации с Европейската
комисия
и
разработването
на
необходимите компенсаторни мерки;
Подкрепа за обществени консултации в
съответствие със законодателството в
сферата на околната среда в България.

