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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

МОРСКО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Държава Отговорна 

институция 

Законова 

основа 

Наличие на 

МПП 

Териториален 

обхват 

Времеви 

обхват 

Тематичен 

обхват 

Изготвен 

от 

Друго 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгия 

 

 

 

 

 

 

Министър, Северно 

море 

Отдел за морска 

околна среда на 

Федералната 

служба за 

публични услуги – 

здравеопазване, 

безопасност на 

храните и околна 

среда 

Кралски указ от 

март 2014 г . за 

съставяне на 

Консултативен 

комитет и 

изготвяне на 

МПП 

 

Закон за 

морската среда, 

1999, допълнен 

за МПП 2012 г.  

генерален план 

за Северно море 

2003, 2004 

 

MASPNOSE – 

пилотен 

трансграничен 

МПП 

 

GAUFRE -  

пилотен научен 

проект 2003 – 

2005 – събиране 

на информация, 

анализи и  

пространствени 

сценарии  

 

МПП за 

Белгийската 

част на Северно 

море, 2014 г. 

 

Ясно разпределени 

отговорности на 

национално и 

регионално ниво 

 

Национално ниво  
Опазване на 

околната среда, 

Консервация на 

природата, добив 

на алтернативна 

енергия (вятър), 

депониране на 

драгажна маса, 

корабоплаване,  

добив, военни 

дейности,  

 

Регионално ниво  

Рибарство 

Аквакултури 

Драгиране 

Опазване на 

крайбрежните 

зони, Управление 

на морския трафик 

 -Корабоплаване 

-Пристанища 

-Добив на 

суровини 

-Добив на 

енергия от 

алтернативни 

източници в 

офшорни зони 

-Рибарство 

-Аквакултура 

-Туризъм (вкл. 

спорт и 

рекреация) 

-Военни учения 

-Научни 

изследвания 

-Подводни 

кабели и 

тръбопроводи 

 

Мултидис

циплнарен 

екип 

 

Консултат

ивен 

комитет 

Има СЕО 

Консултации 

със съседните 

държави 

Ревизия на 

всеки 6 

години 

Отговорна 

институция за 

прилагане -  
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Великобрит

ания – 

Англия, 

Северна 

Ирландия 

Организация за 

управление на 

морето (ММО) – 

Агенция, 

финансирана от 

Министерството на 

околната среда  

Закон за достъп 

до морето и 

крайбрежието 

(2009) в Англия 

Чрез МПП се 

реализират 

целите на 

Политическата 

декларация 

относно морето 

и Националната 

политическа 

рамка за 

планиране  

Англия 

разделена на 11 

райна за морско 

планиране с 

териториална 

част и офшорна 

част.  

Разработени 2 

плана за 

източната част. 

Създадена 

информационна 

платформа 

   В Англия 

МПП се 

изготвят 

от ММО 

Двата ММП 

подлежат на 

СЕО. 

Изготвена е и 

икономическа 

оценка. 

Проведени са 

трансграничн 

консултации 

с  Холандия и 

Белгия.  

Германия Федералното 

министерство на 

транспорта и 

цифровата 

инфраструктура 

(BMVI) 

Федерална морска 

и хидрографска 

агенция (БХД) за 

специализирани 

планове 

 

Регионално ниво: 

Всяка федерална 

провинция с 

На национално 

ниво: 

Закон за 

пространствено 

планиране  

 

 

 

 

 

 

 

 

На регионално 

ниво: морското 

Морски 

пространствен 

план за Северно 

море 

 

 

Морски 

пространствен 

план за 

немската част 

на Балтийско 

море 

 

За 

териториалните 

Изключителната 

икономическа зона 

(200 морски мили) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обхвата на 

териториалните 

 Основни 

приоритети 

Морски трафик 

Добив на 

енергия от 

алтернативни 

източници 

Опазване на 

морската среда 

Сигурност 

Научни 

изследвания 

 

Аналогично 

съдържание на 

 Подлежат на 

Стратегическ

а екологична 

оценка 

 

При 

определяне на 

зоните са 

валидни 

координатите

, а не 

графичните 

материали и 

карти 
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правомощия да 

разработва планове 

за териториално 

море (12 мили). 

 

Министерство на 

вътрешните работи 

на щата Шлезвиг-

Холщайн  

 

Правителството на 

Долна Саксония. 

пространство е 

неразделна част 

от 

пространственит

е планове на 

крайбрежните 

федерални 

провинции -   

Закон за 

устройство на 

територията  

 

Всяка провинция 

с МПП, 

изготвени в 

периода 2003 – 

2016 г.  

 

морски зони 

под 

юрисдикцията 

на трите 

крайбрежни 

федерални 

провинции  

 

Шлезвиг-

Холщайн (2010, 

изм. 2015);  

 

Балтийско море 

Мекленбург—

Ворпомерн 

(2005) 

 

МПП Северно 

море – Долна 

Саксония (2016)  

води – 12 морски 

мили  

регионалните 

планове за 

федералните 

провинции_ 

-Доставки 

-Добив на 

минерални 

ресурси 

-Добив на 

възобновяема 

енергия  

-Риболов и 

аквакултури 

-Туризъм 

(включително 

отдих и спорт) 

-Подводно 

културно 

наследство 

-Защита на 

природата 

-Военни учения 

-Научни 

изследвания 

-Подводни 

кабели и 

тръбопроводи 

-Депониране на 

драгажна маса 

  

 

През 2012 г. 

Министерств

о на 

транспорта е 

извършило 

проверка на 

постигнатите 

цели на 

МПП-

Балтийско 

море и МПП-

Северно 

море, 
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Гърция Дирекция за 

пространствено 

планиране на 

Министерството на 

околната среда и 

енергетиката 

(бивше 

министерство на 

околната среда, 

енергетиката и 

изменението на 

климата) - основен 

орган за МПП.  

 

Регионалните 

пространствени 

планове са в 

юрисдикцията на 

централното 

правителство по 

конституция  

Няма специален 

закон за МПП; 

 

Всички 

регионални 

планове са 

извършени по 

стария Закон за 

устройство на 

територията на 

Гърция от 1999 

 

Териториално 

море – 6 морски 

мили 

 

Няма определена 

Изключителна 

икономическа 

зона (ИИЗ) 

Няма приет 

МПП на 

Гърция; 

 

В два секторни 

плана са 

застъпени  

аквакултури и 

туризъм 

 

 

Специализиран 

план за добив 

на 

електроенергии 

и строителство 

на 

ветроенергийни 

паркове в 

морето 

 

Регионално 

ниво: Част от 

регионалните 

пространствени 

планове за 12 

района NUTS 2 

 

Териториално море 

– 6 морски мили 

 

 

Няма определена 

Изключителна 

икономическа зона 

(ИИЗ) 

 

В регионалните 

планове – за 

крайбрежието и за 

сегменти от 

морското 

пространство за 

всеки сектор 

 

 В националните 

секторни 

планове - за 

аквакултури и 

туризъм 

 

Секторният 

план за 

възобновяема 

енергия - 

стратегически 

насоки за 

офшорните 

ветроенергийни, 

паркове; 

опазване на 

околната среда; 

защитени 

морски зони; 

правила за 

пристанищна 

полиция; ВЕИ; 

туризъм, 

аквакултури, 

корабоплаване, 

подводно 

културно 

наследство, 

закотвяне на 

кораби и т.н. 

 Морското 

планиране се 

обединява с 

териториално

то планиране 

 

Само 1 от 13-

те региони в 

Гърция не е 

крайбрежен 

или островен.  
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Дания Министерство на 

бизнеса и 

развитието 

правителството. 

 

Датската 

крайбрежна 

администрация; 

 

Държавна служба 

за морско 

пространствено 

планиране 

 

 

 

Федерален 

закон за 

морската 

отговорност, 

2002 г. и 

свързаните с 

него 

регламенти, вкл. 

Наредба за 

морските 

съоръжения 

- Федерален 

закон за минното 

дело, 1980 г. 

- Закон за 

възобновяемите 

енергийни 

източници  

- Закон за 

енергийната 

индустрия, 2005  

-Закон за 

опазване на 

природата 

- Закон за водите  

- Закон за оценка 

на въздействията 

върху околната 

среда 

Дания е в 

процес на 

разработване на 

План за 

прилагане на 

Закона за 

морско 

пространствено 

планиране. 

 

МПП на Дания 

се очаква да 

бъде завършен 

до 2021 г. 

  Приоритетни 

теми: 

1) енергийния 

сектор в морето; 

2) морски 

транспорт; 

3) риболов и 

аквакултура; 

4) извличането 

на суровини от 

морето; и 

5) опазването и 

подобряването 

на околната 

среда, 

включително 

устойчивостта 

на последиците 

от изменението 

на климата 

 Морето на 

Дания, 

териториални

те и 

вътрешните 

води и 

Изключшител

ната 

икономическа 

зона  са 

публична 

собственост и 

като така се 

управлява от 

Правителство

то на страната  

 

В момента се 

създава 

информацион

на 

инфраструкту

ра и база 

данни за 

морско 

пространстве

но планиране 

Естония Министерство на 

финансите, отдел 

"Планиране";  

Закон за 

планиране (2015) 

и  

Национален 

Генерален план 

2030+ 

Национално ниво 

 

 

 • Превози и 

доставки 

• Пристанища 

Hendrikson 

& Ko 

Според новия 

закон за 

планиране се 
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Министерство на 

вътрешните 

работи, Отдел за 

пространствено 

планиране 

 

Заповед на 

правителството 

от 2012 г.  

 

 

 

Два пилотни 

плана за МПП в 

резултат на 

проекта 

BaltSeaPlan 

 

Правителството 

приема първия 

план (Hiiu pilot) 

през 2016 а 

втория (Pärnu 

Bay pilot) през 

2017 г..  

 

 

 

Регионално ниво.  

• Офшорно 

производство на 

възобновяема 

енергия 

• Риболов 

• Аквакултура 

• Туризъм  

• Подводно 

културно 

наследство 

• Защита на 

природата 

• Военни учения 

• Подводни 

кабели и 

тръбопроводи 

правят 

оценки на 

всеки  7 

години. 

 

Стартира 

изготвянето 

на програма 

за 

мониторинг и 

система от 

мерки през 

2014 г. в 

рамките на 

проект по 

БФП от ЕИП. 

Координатор 

-  Естонски 

екологичен 

изследователс

ки център.  

Ирландия Министерство  на 

жилищното 

строителство, 

планирането и 

местното 

самоуправление  - 

национален орган 

за прилагане на 

Рамковата 

директива за МПП. 

Създадена 

Работна група 

към 

правителството 

за изготвяне на 

рамката за МПП 

(2014) 

 

 

Все още няма 

МПП  

 

 

Извършен 

анализ на 

морските 

пространства 

    Създадена 

система за 

мониторинг 

на морските 

води 
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Испания Министерство на 

земеделието, 

храните и околната 

среда 

 

Създадена 

междуведомствена 

комисия за МПП 

2012 г. 

 

Компетенциите за 

МПП споделени 

между 

правителството и 

провинциалните 

власти 

Закон за 

опазване на 

морската среда 

(изм. на закона 

от 1988) 

 

Кралски указ 

363/2017 г. за 

транспониране 

на Директива 

2014/89/EC 

Все още няма 

изготвени МПП 

 

Участие в 

научни и 

научно-

приложни 

проекти 

SIMWESTMED 

TPEA 

ALBORAN 

 

Изготвени 

стратегии 

  Тематични 

приоритети 

Туризъм 

Рибарство 

Аквакултура 

Транспорт 

Пристанища 

Евергийни 

коридори. 

• 

Предизвикателс

тва: Трафик в 

Гибралтар,  

Биоразнообрази

е, свръхулов, 

трафик, добив 

на пясък, 

депониране на 

отпадъци, 

подводна, 

научни 

изследвания, 

морско 

спасяване. 

• Бъдещи 

дейности 

Офшорни 

енергийни 

паркове 

 Пет 

автономни 

провинции 

разположени 

на 

Средиземно 

море,  

 

Шест 

автономни 

провинции – 

на 

Атлантически 

океан 
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Италия  Министерството на 

инфраструктурата 

и транспорта.  

 

Отговорностите за 

МПП се споделят 

между различните 

институции. 

 

Създаден 

вътрешноведомств

ена технически 

комитет за МПП – 

да определи 

районите за МПП 

 

Представители на 

регионалните 

власти участват в 

техническия 

комитет. 

Няма специален 

закон за МПП 

 

 

Указ 201/2016 г. 

за прилагане на 

Директива 

2014/89/Euза 

МПП 

 

Срок за 

Указания за 

разработване на 

МПП до края на 

2017 г. 

Няма проект за 

създаване на 

МПП,  

 

ADRIPLAN 

финансиран от 

"Морско дело и 

рибарство" на 

Европейската 

комисия; 

Събиране на 

информация, 

анализ и оценка 

на състоянието 

и определяне на 

приоритети за 2 

пилотни зони. 

 

Наличие на 

национални 

секторни 

стратегически 

дългосрочни 

документи – за 

аквакултури, за 

добив на газ, за 

пристанищата и 

логистиката.  

 

Пилотен план 1:  

• междусистемна 

Италия - Словения 

чрез подводни 

кабели; 

• риболовен сектор, 

координиран с 

терминала във 

Венеция; 

•инфраструктура 

на пристанище 

Триест. 

 

Пилотен план 2: 

 района на гр. Бари,  

• района на гр. 

Бари,  

 района около гр. 

Бриндизи,  

• брега на град 

Лече  

 Пилотен план 1:  

•Доставки 

• Пристанища 

• Експлоатация 

на нефт и газ 

• Риболов 

• Аквакултура 

• Туризъм  

• Подводно 

културно 

наследство 

• Защита на 

природата 

• Подводни 

кабели и 

тръбопроводи 

 

Приоритети на 

МПП 

• Крайбрежен 

туризъм 

 Риболов за 

консумация 

• Кратки 

превози и 

морски трафик 

• Круизен 

туризъм 

 Корабостроен

е и ремонти 

 Дълбоководно 

плаване 

 Съдържание 

на 

Методически

те указания 

на МПП: 

-

Стратегическ

и цели 

-Публично 

участие и 

комуникация 

на МПП 

-

Идентификац

ия на 

морските 

зони  

-Определяне 

на зоните на 

взаимодейств

ие море – 

суша 

-Оценка и 

мониторинг 

на МПП. 
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 Фериботи 

Кипър Министерството на 

транспорта, 

съобщенията и 

строителството - 

отдел "Търговско 

корабоплаване" въз 

основа на решение 

на Министерския 

съвет от 2012 г. 

 

Няма регионален 

орган за МПП 

 

Закон за 

морската 

стратегия от 

2011 г. 

Законодателство, 

отнасящо се до 

МПП, включва: 

• Закон за 

териториалното 

море (1964),  

• Закон за 

съседните зони 

(2004); 

• Изключителна 

икономическа 

зона и Закон за 

континенталния 

шелф (2004); 

• Наредби за 

морски научни 

изследвания 

(2014); 

• Правила за 

подводни кабели 

(№ 578/2014); 

• Правила за 

подводни 

Рамката за 

морско 

пространствено 

планиране е 

създадена с 

Директива 

2014/89 / ЕС.  

 

Няма планове за 

МПП 

 

МПП ще се 

осъществява 

само на 

национално 

ниво 

Общо планиране на 

национално ниво: 

• Рамката за морско 

пространствено 

планиране, 

установена с 

Директива 

2014/89/ЕС, все 

още не е включена 

в кипърското 

законодателство. 

Понастоящем в 

Кипър няма 

планове за МПП. 

 

Планиране на 

регионално ниво – 

няма  

 • Крайбрежен 

туризъм 

•Дълбоководен 

морски 

транспорт 

• Морски 

транспорт на 

къси разстояния 

• Риболов за 

консумация 

• Круизен 

туризъм 

• Водни проекти 

• Снабдяване с 

прясна вода.; 

•Транспорт на 

дълбоководни 

кораби; 

• Аквакултура; 

•Круизен 

туризъм; 

•Нефт и газ на 

сушата 
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тръбопроводи 

(2014); 

• Закон за оценка 

на въздействието 

върху околната 

среда (2014):  

• Закон за 

защита на 

морския бряг 

• Закон за 

рибарството: 

 Закон за 

аквакултурите 

• Закон за дивата 

природа  (2003)  

Латвия Министерство на 

околната среда и 

регионалното 

развитие 

 

С Решение на МС – 

приет доклад 

"Относно 

разпределението на 

компетенциите 

между органите за 

МПП" (2012 г.), 

Закон за 

опазване и 

управление на 

морската среда 

(2010);  

 

Други закони: 

Закон за 

морската 

администрация и 

морската 

безопасност;  

Закон за 

рибарството;  

Закон за 

защитените 

територии;  

Стратегията за 

устойчиво 

развитие - 

Латвия 2030 г. 

от 2010 г. 

 

Действащ 

Пилотен МПП 

(2012) 

 

Нов МПП се 

очаква  да влезе 

в действие края 

на 2017, 

съгласно Закон 

за устройство 

 

 

 

 

 

 

На национално 

ниво – за 

акваторията и 

прилежащата 

територия, в която 

си взаимодействат 

морето и сушата и 

има различни 

интереси 

 

МПП за 

12 

годишен 

хоризонт  

 Планът 

изготвен 

съгласно 

ЗУТ-

Латвия 

 

Обхваща и 

част от 

крайбрежн

ите зони 
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Закон за защита 

на паметниците 

на културата;  

Закон за 

подземните 

дълбочини,  

Закон за 

националните 

въоръжени сили,  

Закон за оценка 

на въздействието 

върху околната 

среда,  

Някои въпроси 

за морето  

регламентирани 

с Правилника на 

кабинета на 

министрите;    

на територията, 

(2011) 

 

 

Регионално 

ниво: 7 плана  

 

Пилотен 

INTERREG проект 

BaltSeaPlan 

изготвен за 

териториалните 

води на страната 

(12 мм) и за ИИЗ  

Литва Министерство на 

околната среда: 

Департамент 

Териториално 

планиране, градско 

развитие и 

архитектура;  

Отдел за 

пространствено 

планиране 

 

Междуведомствена 

комисия и 

Разработен 

съгласно Закон 

за териториално 

устройство 

(2014), допълнен 

с изискване за 

включване на 

морските 

пространства 

 

На по-ниските 

нива акваторията 

се включва в 

Цялостен план 

на Република 

Литва (и 

нейната част 

"Морски 

територии"), 

одобрен от 

парламента 

2015 г. 

 

BaltSeaPlan 

Findings (2009-

За териториалните 

води и ИИЗ на 

Литва 

 

С цел интегрирано 

пространствено 

развитие на 

територията и 

акваторията 

 

 

 

За 

територи

алните 

води и 

ИИЗ на 

Литва 

Определя 

рамката за 

следващите 

нива на 

планиране 

 

Устойчиво 

икономическо 

развитие и 

социално 

сближаване 

Здравословна 

околна среда 

 Копие от 

МПП 

изпратено до 

Европейската 

комисия (при 

прилагане на 

Директива 

2014/89 / ЕС 

на 

Европейския 

парламент и 

на Съвета от 

23 юли 2014 



 

12 

 

EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 

MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN-BS 

 

експертна група за 

консултации по 

изготвянето и 

приемането на 

МПП 

устройствените 

планове съгл. 

Правила за 

изготвяне на 

документите за 

пространствено 

планиране  

 

Повече от 20 

законови и 

подзаконови 

актове, с които 

се регулира 

морското 

пространство 

2012): - пилотен 

МПП 

 

PartiSEApate 

(2012-2014) 

Опазване и 

разумно 

използване на 

ресурсите 

Развитие на 

отдиха и 

туризма 

Опазване на 

културното 

наследство  

Съчетаване на 

интересите на 

физическите и 

юридическите 

лица, общините 

и държавата и 

правата на 

субектите на 

международнот

о право 

 

Цялостна 

СЕО, вкл. в  

трансграниче

н контекст, 

съгласуван с 

Латвия и 

Швеция 

Малта  Орган по 

планиране (The 

Planning Authority 

(PA) 

 

Консултации с 

други 

министерства 

Закон за 

устройствено 

развитие – 

допълнен с 

морските 

пространства за 

транспониране 

на Директива 

2014/89/ЕС 

(2016)  

Стратегически 

план за 

околната среда 

и развитието 

(2015 г) 

За вътрешните и 

териториалните 

води (12 мм), 

Зоните за 

рекреация и за 

управление на 

рибните запаси (25 

мм)  

   Интегрирано 

планиране на 

територията и 

акваторията 

Словения Министерство на 

околната среда и 

Директивата за 

МПП в 

МПП ще се 

разглежда като 

    Определени 

12 зони по 
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териториалното 

планиране  

Словения ще 

бъде 

транспонирана в 

съществуващото 

законодателство 

за устройство на 

територията 

 

Няма специален 

закон за морско 

пространствено 

планиране и за 

крайбрежните 

зони. 

 

МПП съгласно 

Закона за 

устройство на 

територията  

част от 

устройствените 

планове на 

различни нива – 

национално и 

общинско 

 

 

Няма 

определени 

райони и 

планове за тях. 

 

SHAPE MSP- 

Пилотен проект 

НАТУРА 

2000 в 

акваторията 

Полша МПП се приема с 

министерско 

постановление от 

министъра на 

морска икономика 

и министъра на 

регионалното 

развитие 

 

Съгласува се с  

съгласувано с 

министрите на 

околната среда, 

Закон за 

морските зони 

на Република 

Полша и 

морската 

администрация 

(1991).  

 

За прилагането 

на Директива 

2014/89/ЕС се 

създава рамката 

за морско 

Няма МПП. 

 

Информационна 

база данни за 

МПП (2017) 

 

Методика за 

МПП (2018) и 

подготовка за 

изготвянето му. 

 

Актуализация 

на Стратегията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Морски 

транспорт 

• Пристанища 

• Риболов и 

аквакултура 

• Туризъм  

• Подводно 

културно 

наследство 

• Опазване на 

морската среда  
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водите, културата и 

националното 

наследство, 

селското 

стопанство, 

рибарството, 

транспорта, 

вътрешните работи 

и на националната 

отбрана. 

пространствено 

планиране, 

приета от 

Парламента 2015 

г.  

 

за 

пространствено 

развитие и 

включване на 

акваторията 

 

Три пилотни 

PlanCoast / 

BaltSeaPlan / 

PartiSEApate: 

Pomeranian 

Bight и Arkona 

Basin, западна 

част на 

Гданскски залив 

(Puck Bay), 

Middle Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За определени зони 

в акваторията като 

част от 

международните 

проекти 

 

 

• Техническа 

инфраструктура

вкл. добив на 

енергия от 

алтернативни 

източници 

 Проучване и 

добив на 

ресурси 

 Развитие на 

местните 

общности 

Португалия Министерство на 

морето,  

Междуведомствена 

комисия по морско 

дело (CIAM);  

 

Регионален орган 

за МПП 

• Регионална 

дирекция по 

морско дело, 

автономен регион 

на Азорските 

острови 

Национално 

проучване за 

МПП от 2011 г. 

(POEM), 

 

 

Рамка за 

морското 

пространствено 

планиране и 

управление: 

Закон № 17/2014 

и Декрет-закон 

№ 38/2015; 

Няма 

съществуващ 

МПП, няма и 

официален 

пилотен  план.  

 

Като пилотен се 

използва 

проучването за 

МПП  (POEM, 

2011) 

  POEM включва 

Доставки 

Пристанища 

Добивна 

дейност 

Използване на 

нефт и газ 

Производство 

на енергия от 

ВЕИ в офшорни 

зони 

Риболов 

Аквакултура 

Туризъм  

Подводно  
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• Регионална 

дирекция за 

устройство на 

територията и 

околна среда, 

автономна област 

Мадейра 

 За "морско 

пространствено 

планиране и 

управление" 

(LBOGEM)  

културно 

наследство o 

Защита на 

природата 

Военни учения 

Подводна ТИ 

Румъния Предлага се 

Министерството на 

регионалното 

развитие и 

публичната 

администрация за 

орган на МПП, 

Генерална 

дирекция 

"Регионално 

развитие и 

инфраструктура". 

Няма изготвен 

проект за нов 

закон за МПП. 

Няма изготвен 

национален 

МПП  

 

Няма изготвени 

и регионални 

планове за 

МПП 

 

Проучвания по 

проекта 

PlanCoast и 

изготвени 1 

регионален и 4 

локални плана 

за крайбрежни 

зони  

 

Пилотни 

планове в 

проекта   

MARSPLAN-BS 

Представена 

методология за 

МПП по проект 

:ARSPLAN-BS за 

одобрение от DG 

MARE, определена 

законодателна и 

институционална 

рамка 

   Участие в 

множество 

международн

и проекти 

 

Създадена 

база данни за 

изготвяне на 

Морска 

стратегия по 

национална 

програма 

CEMAR от 

2014 

Финландия Министерство на 

околната среда,  

 

Закон за 

земеползването 

и строителството 

Регионалните 

планове за 

земеползване   

Национално ниво:  

Регламентите за 

морско 

  

 

 

Ще се 

изготвят 

от 
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Регионално: Осем 

крайбрежни 

регионални съвета 

и Аландските 

острови – 

отговарят за 

изготвянето на 

МПП до март 2021 

г. 

 

Страната е член на 

Съвместна работна 

група по морско 

пространствено 

планиране 

HELCOM-VASAB 

 

Правомощия на 

регионалните 

власти - 60 

крайбрежни 

общини заедно с 

регионални съвети 

имат мандат за 

планиране на 

съседните им 

морски води до 

границата на 

териториалното 

море. 

се прилага за 

територията и за 

акваторията 

 

Законът на ООН 

за моретата се 

прилага в 

националното 

законодателство 

за ИИЗ – 

определя 

секторните 

закони 

приложими в 

ИИЗ 

 

 

се считат за 

еквивалентни на 

МПП за 

териториалното 

море. 

 

Ще се 

подготвят 3 

плана за 

отделни райони 

в акваторията и 

един за остров 

Åland, 

разработен 

съгл. отделно 

законодателство 

за планиране на 

Финландия 

 

Изготвен 1 

регионален 

план за 

териториалните 

води на района 

Kymenlaakso, 

изготвен 2012 – 

2014. 

Актуализация 

при доказана 

необходимост 

пространствено 

планиране се 

прилагат за 

териториалните 

води и за 

финландската ИИЗ 

 

Няколко 

крайбрежни 

регионални плана, 

които не са пряко 

свързани с МПП, 

но предоставят 

подходи за 

взаимодействие 

суша-море и ИУКЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Доставка 

• Офшорно 

производство на 

възобновяема 

енергия 

• Риболов 

• Аквакултура 

• Туризъм  

• Подводното 

културно 

наследство 

• Защита на 

природата 

• Военни учения 

регионалн

ите съвети 
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Холандия Министерството на 

инфраструктурата 

и околната среда  

 

Междуведомствен 

консултативен 

орган на 

директорите 

Северно море към 

това министерство  

 Документът за 

политиката за 

Северно море 

от 2016 до 2021 

г. (North Sea 

2016 – 2021)-  в 

момента 

представлява 

холандския 

морски 

териториален 

план 

Рамката на 

политиката на 

страната за 

Северно море се 

определя от 

Правителството 

 

 

Приоритетни 

дейности от 

национален 

интерес: добив на 

нефт и газ, 

корабоплаване, 

добив на пясък, 

възобновяема 

енергия, отбрана; 

Съхранението на 

СО  

 • Доставки 

• Минерална 

екстракция 

• експлоатация 

на нефт и газ 

• Офшорно 

производство на 

възобновяема 

енергия 

• Риболов 

• Аквакултура 

• Туризъм 

• Под водното 

културно 

наследство 

• Защита на 

природата 

• Военни 

• Подводни 

кабели и 

тръбопроводи) 

 През 2018 г. 

част 1 на 

морската 

стратегия ще 

бъде 

преразгледана

, 

включително 

доклад за 

напредъка по 

програмата за 

мерки. Част 2 

на морската 

стратегия ще 

бъде 

преразгледана 

през 2020 г. 

Хърватия Министерството на 

строителството и 

физическото 

планиране, 

включително 

Хърватският 

институт за 

териториално 

развитие, е 

компетентният 

орган за 

Няма специален 

закон 

 

Директивата 

транспонирана с 

изменение на  

Закона за 

физическо 

планиране  

Няма МПП      
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1 http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-guidelines  

внедряване на MSP 

в Хърватия 

 

РЕГИОНАЛЕН 

ОРГАН ЗА МПП 

• Институтите за 

териториално 

планиране на 

крайбрежните 

графства отговарят 

за МПП: те са 

идентифицирани от 

съществуващата 

система за 

физическо 

планиране, както е 

определена в 

Закона за 

устройство на 

територията. 

Швеция  Министерство на 

околната среда и 

енергетиката 

 

Агенция за 

управление на 

морето и водите 

 

Законови 

регулации за 

МПП 

съществуват от 

2014 г. 

 

Гл. 4 на Закона 

за Околната 

среда определя 

районите за 

Национална 

морска 

стратегия (2015) 

 

Приета Пътна 

карта за МПП 

(2016) 

 

Изготвяне на 3 

МПП, които да 

Третироалните 

води и ИИЗ (200 м. 

мили) 

 

 

 Следват се 

указанията на 

HELCOM1 

 МПП се 

разглеждат 

като важен 

инструмент за 

прилагане на 

националната 

морска 

стратегия 

http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-guidelines
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Незначителна роля 

на регионалните 

власти 

 

Подпомага се от 

местните власти на 

няколко области. 

изготвяне на 

МПП 

 

Кодекс за 

планиране и 

строителство 

(2010) 

 

Наредба за МПП 

(2015) 

обхващат и 

ИИЗ. 

 

МРР за 

акваторията, 

извън  

териториалните 

води (12 м. 

мили) е в 

юрисдикцията 

на общините 

(80 

крайбрежни) 

Няколко ОУПО 

третират и 

въпросите с 

акваторията до 

12 мм вкл.  

Шотландия  Основна 

отговорност – на 

правителството на 

Шотландия 

Министърът има 

право да оторизира 

регионалните 

власти за 

изготвянето на 

МПП на 

регионално ниво 

Морски закон на 

Шотландия, 

2010 – определя 

видовете 

планове 

Методически 

указания за 

изготвяне на 

МПП 

Национален 

план (2015) 

изготвен 

съгласно 

изискванията на  

Директива 

2014/89/ЕС 

Два МПП на 

регионално 

ниво 

(регионалното 

деление за 

МПП има 3 нива 

Национално (1 

план за 

националните 

приоритети, вкл. 

адаптиране към 

климатични 

промени), за зоната 

от 12 и за 200 м 

мили 

Двата  

МПП 

изготвен

и за 

период от 

20 

години с 

предложе

ния за 10 

и 5 

години   

Общности и 

икономика 

Околна среда и 

наследство  

Възобновяема 

енергия 

Морски превози 

и навигация 

Пристанища и 

друга 

инфраструктура 

Национале

н МПП -

Marine 

Scotland – 

Дирекция 

към 

правителст

вото на 

Шотланди

я 
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EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 

MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN-BS 

 

 

     

 

 

 

изготвяне и 

прилагане на 

МПП не е 

финализирано) 

Регионално ниво 

Двата МПП (2009 

г.) изготвени за 

зоната от 12 мили   

Трансгранично 

ниво 

Рибарство и 

аквакултури 

Туризъм и 

рекреация 

Нефт, газ и 

добив на 

ресурси 

 


