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Определение

Процес, чрез който съответните органи на 
държавите-членки анализират и организират

човешките дейности в морските райони

за постигане на екологичните, 
икономическите и социалните им цели. 





Европейско законодателство

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

• Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за
действие на Общността в областта на политиката
за морска среда (Рамкова директива за морска
стратегия) -“екологичен стълб” на ИМП.

 Международно управление на океаните



Национално законодателство
• Закон за изменение и допълнение на Закона за морските 

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата 
на Р България(чл. 51 а - ж) ;

• Консултативен съвет по МПП – 11 секторни министерства,
БАН, УАСГ, АБЧО, научни и стопански организации и
юридически лица с нестопанска цел, които имат пряко
отношение към планирането и организирането на
дейностите по използване на морските пространства;

• Морски простанствен план на Р България – март 2021 г.

• Обществено достъпен и Предварително съгласуван с
останалите черноморските страни



Трансгранично сътрудничество

•www.marsplan.ro/bg

• http://www.msp-platform.eu/

http://www.marsplan.ro/bg
http://www.msp-platform.eu/


Трансгранично сътрудничество

Резултати:
- идентифицирани институции, регионални и местни власти, 
научни институти, международни и национални неправителствени
организации;  

– цялостен анализ на румънските и  български териториални води 
и прилежащи територии; 

– изведени основни акценти за визията на националните морски
пространствени планове;

– в сътрудничество между всички партньори е разработен пилотен  
морски пространствен план за  трансграничната зона  Мангалия -
Шабла;

– участие в Международната конференция по МПП в Малта, в 
Международната конференция в гр. Констанца; публикации 



Трансгранично сътрудничество

• Създаване на по-силни връзки между 
националните институции и повишаване
на информираността на национално и 
трансгранично ниво; 

• Участие на заинтересованите страни ;  

• Подход на казуси ;

• Обмяна на информация и данни;

• Идентифициране на трансграничните
морски дейности, конфликти/синергии и 
приоритети за бъдещо развитие



Бъдещо развитие

• Създаване на Консултативен съвет по МПП;

• Мултидисциплинарен екип за управление, 
наблюдение и контрол на дейностите по МПП;

• Разработване на МППРБ, приемане от НЕСУТРП и 
одобрение от МС

• Публикуване и изпращане на копие от Плана на ЕК –
март – април 2021 г.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


