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Европейски контекст
• Европа има брегова линия от 70 000 км. по
протежението на два океана и четири
морета.
• Морските региони на ЕС имат дял от около
40 % от неговия БВП и население.
• Морската
икономика
осигурява
приблизително пет милиона работни места.
• Между 3 и 5 % от БВП се генерира от
морската индустрия и услугите.

Същност и цели на МПП
• Неефективност,
несъгласуваност
и
конфликти при използване
на морското пространство.
• Фрагментирано вземане на
решения относно морските
въпроси.
• Холистичният подход е найподходящ за прилагане при
решаване на въпросите,
свързани с морското дело.
• Директива 2014/89/ЕС за
установяване на рамка за
МПП.

Основни понятия
• Не
съществува
определение за МПП.

общоприето

• МПП като инструмент за постигане на
устойчиво развитие.
• МПП като междусекторен инструмент.
• МПП като средство за активно
насърчаване на взаимодействието и
улесняване
на
съвместното
използване.
• МПП като средство за подобряване на
вземането на решения.
• МПП като средство за увеличаване на
доверието
на
инвеститорите
в
регулаторните процеси и вземането на
решения.
• МПП
като
инструмент
на
Интегрираната морска политика на ЕС.

Обхват на МПП
• Според Директива 2014/89/ЕС
МПП
обхваща
,,морските
води” на държавите-членки.
• Понятието ,,морски води“
обхваща водите, морското
дъно и геоложката основа.
• Обхватът на МПП с оглед на
географското покритие варира
в зависимост от регионалните
условия.
• МПП действа в три измерения,
отнасяйки се към дейности
– 1) по морското дъно
– 2) във водния стълб
– 3) по повърхността

Връзка на МПП със
,,сухоземното планиране”
• МПП не замества ,,сухоземното”
планиране.
• При морските територии няма
индивидуални
права
на
собственост.
• Преминаването от ,,сухоземно”
към морско планиране е от
решаващо значение - връзка с
интегрираното управление на
крайбрежните зони (ИУКЗ).

Международната и европейската
практика в прилагането на МПП

Подход (модел) за МПП на ЮНЕСКО
1. Идентифициране на
нуждите и установяване
на правомощията

2. Осигуряване на
финансова подкрепа

4. Ангажиране на
заинтересованите страни
и участници

Включване на
заинтересованите страни и
участниците в процеса

3. Организиране на процеса на МПП
Формиране на екип и
разработване на
работен план

Определяне на
основните принципи и
цели (Визия)

5.Ситуационен анализ
Анализ и
картографиране на
чувствителните зони

Анализ на потенциални

конфликти и възможни
взаимодействия

Определяне на
границите и времевия
хоризонт на плана

10. Адаптиране
на процеса

Анализ и
картографиране на
човешките дейности
(употреби)

9. Наблюдение
и оценка на
плана

6. Определяне и анализиране на бъдещите условия
Анализ и
картографиране на
бъдещите потребности

Разработване на
алтернативни
пространствени
сценарии

Избор на

пространствен

сценарии за развитие

7. Разработване на морски пространствен план
Формулирани на мерки
за управление на плана

Разработване и
предварителна оценка
на плана

Одобряване на плана

8. Прилагане
на плана

Подход (модел) за МПП на PlanCoast
Природни и социалноикономически фактори

Наличие и качество
на изходни данни
3
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Разработване на
стратегическа
рамка

Картографиране в
съответствие с
формулираните цели
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Анализ на
пространствените
конфликти

1
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Отчитане мнението на
заинтересованите
страни

Оценка на
контекста
8
Наблюдение и
оценка на плана

Публично одобрение
на плана

7
Приложение на
плана

Институционална и
законова рамка

Предлагане на
решения
6
Разработване на
морския
пространствен
план

Други стратегии,
влияещи на морското и
крайбрежното развитие

МПП на Черноморския регион –
ситуацията в Р. България

ЗМПВВППРБ
• МПП обхваща вътрешните
морски води, териториалното
море,
прилежащата
зона,
континенталния
шелф
и
изключителната икономическа
зона.
• Като орган отговарящ за
ръководството и координацията
на дейността по МПП е
определен министъра на МРРБ.
• Текстовете на Директивата, в
по-голямата
си
част,
са
директно
прехвърлени
в
ЗМПВВППРБ.

Резултати и дискусия
• Как ще се осигури контролът по коректното и
своевременното прилагане на ЗМПВВППРБ.
• Каква е връзката между ЗМПВВППРБ и Закона за
регионалното развитие, Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на
територията, Закона за опазване на околната среда,
Наредбата за опазване на околната среда в морските
води и др.
• Как е гарантирана взаимовръзката между морския
пространствен план и документите за ,,сухоземно”
планиране за отделните териториални равнища.
• Как е гарантирано информационното осигуряване на
процеса на МПП в Р. България.

Заключение
• МПП не е ,,магическа” пръчка.
• Подходът на МПП може да бъде успешен само ако
отговаря на ясно определена нужда и цел.
• МПП е процес, състоящ се от събиране на данни,
консултации
със
заинтересованите
страни
и
съвместното развитие на план, последващи етапи на
прилагане, изпълнение, оценка и преразглеждане.
• МПП трябва да съответства на сухоземното планиране,
за да се избегне прехвърлянето на морски проблеми на
сушата и обратното.
• Добавената стойност на МПП не се изчерпва само с
разработването на ,,план с карти”.
• МПП отнема време и неможе да бъде приложено на
практика ,,от днес за утре”.
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