u Подкрепа за разширено използване на
географски информационни системи за
събиране, обработка и обмен на данни и
създаване на международно сравними бази
данни като основа за трансгранично
планиране.
u Обмен на опит между организации от
Адриатическия, Балтийския и Черноморския
регион, заети с проблемите на
пространственото планиране, чрез
конференции, работни групи, обучения и
разработване на международни пилотни
проекти.

Дейности по проекта
Дейностите по проекта са организирани в
няколко области:
u Оценка на съществуващите планове за
управление на крайбрежието и сравнителен
анализ на приложението на
пространственото планиране в
Адриатическия, Балтийския и Черноморския
регион.
u Пилотни проекти, насочени към
разработване на планове за устройство на
морските пространства на участващите
страни.
u Изготвяне на наръчник с най-добри
практики и насоки за приложение на
интегрираното управление на крайбрежието
в други региони, както и препоръки към
регионалните, националните и
международните институции.
u Информиране и лобиране за по-широко
използване на морското пространствено
планиране с участието на всички
www.plancoast.eu

заинтересовани страни.
Дейностите в България са съсредоточени
около пилотен проект за пространствено
планиране на част от акваторията на
Варненския залив в района от нос Екрене до
нос Палеца. В плана ще бъдат отразени
зоните за различни видове дейности, които
могат да се развиват, без да създават риск
за екологичното равновесие на района.

Партньори в План Коуст

План Коуст
Пространствено планиране
при интегрирано управление
на крайбрежието

Партньори в План Коуст са 16 институции и
организации, които участват в процеса на
вземане на управленски и планови решения
в 11 страни, разположени на Балтийско,
Адриатическо и Черно море. Водещ
партньор е Министерството на транспорта,
строителството и регионалното развитие на
федерална провинция Мекленбург-Предна
Померания, Германия. Участници в проекта
от българска страна са Областна
администрация — Варна и Черноморска
мрежа на неправителствените организации
(ЧМНО). План Коуст се финансира основно
от програма „Интеррег ІІІ Б Кадсес“ на ЕС.
Общият бюджет е 1,979 млн. евро, а за
разработките на трите черноморски страни
България, Румъния и Украйна — са
предвидени 579 хил. евро.
Допълнителна информация за проекта
е достъпна на адрес:
www.plancoast.eu
Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския
съюз. За съдържанието на документа носи отговорност
Черноморска мрежа на неправителствените организации и то
по никакъв начин не може да се смята за израз на официалната
позиция на Европейския съюз.

Проектът План Коуст Интеррег III Б Кадсес е съфинансиран от ЕС

Предизвикателства пред
крайбрежието
Крайбрежните зони на Адриатическо,
Балтийско и Черно море са подложени на
сериозен натиск от инвеститори. Множество
базирани на брега и в морето отрасли като
туризъм, транспорт, риболов и развитие на
аквакултури непрестанно си съперничат при
ползване на морските ресурси. Съчетани с
изискванията за опазване на околната среда
и ефектите от глобалните промени в
климата, тези начини на ползване на
крайбрежието предполагат многобройни
действителни и потенциални конфликти.
Конфликтите не са ограничени до брега, в
който се разбиват вълните, но засягат все
по-силно и морските пространства, като
този процес ще се задълбочава и в бъдеще.
Предизвикателството, пред което сме
изправени е да използваме устойчиво
икономическия потенциал на морето, като
търсим компромиси и създаваме основа за
взаимодействие между различните
заинтересовани групи.

Възможности пред План Коуст
Повече от десетилетие Европейският съюз
провежда серия от мерки по изграждане на
политика за интегрирано управление на
крайбрежието. Тя е насочена към
преодоляване на ерозията на природните,
социално-икономическите и културните
ресурси в много части от европейското
крайбрежие. Този процес получи по-широко
измерение с лансираната през октомври
тази година нова морска политика на
Съюза, призована да преодолее секторния
подход и да очертае пътя за
взаимодействие между отраслите и
областите, свързани с морето. Сходни
процеси протичат и в черноморския регион.
Макар да е свършена много работа по
разработване на стратегии за интегрирано
управление на крайбрежието, нито една
страна не е развила практическите
инструменти и капацитета за ефективно
интегрирано управление на морските
пространства. Предимствата на
съвременните географски информационни

системи (ГИС) все още не са изцяло
използвани, заради неравномерно
разпространение на ГИС, недостатъчна
квалификация, различия в системите за
набиране и обработка на данни, както и
поради проблеми с обмена на информация
между различните институции и
организации. Проектът План Коуст си
поставя за цел да запълни част от тези
празнини.

Цели на проекта
u Стартиране на разработването и
приложението на инструменти и процедури
в новата област на морско пространствено
планиране във всяка от страните,
участващи в проекта. Тези инструменти
трябва да отговарят на международни
стандарти, но същевременно да откликват
на местните и регионалните потребности.
u Подобряване на приложението на
националните стратегии за интегрирано
управление на крайбрежието чрез
демонстриране ролята на пространственото
планиране, посредством избрани пилотни
проекти.

