система от защитени морски територии,
създаване на законодателна база за
интегрирано управление на
крайбрежието, разработване на
стратегии и политики за устойчиво
управление на крайбрежието и на
селските райони. НПО играят важна
роля при привличане на
обществеността за осъществяване на
различни национални документи и на
Стратегическия план за действие за
Черно море.
Съществува осъзната необходимост от
повече координация и сътрудничество
между заинтересованите страни, които
имат интереси в развитието на
черноморското крайбрежие, както и за
подчертаване на връзката между
опазването на околната среда и
икономическото развитие. ИУК цели да
допринесе за устойчивото развитие на
черноморското крайбрежие,
съобразявайки се с неговата стойност
като природна, икономическа и културна
даденост.

Устойчивост на развитието
Устойчивост на развитието означава, че
насоките на развитието са благоприятни
за околната среда, социално отговорни
и икономически стабилни. Устойчивост
може да бъде постигната в рамките на
www.plancoast.eu

цялостна национална стратегия,
съобразена с регионалните
стратегически документи. Устойчиво
развитие е постигнато там, където
околната среда и икономиката взаимно
се подпомагат. Хората и околната среда
се нуждаят от смислено икономическо
развитие. Социалноикономическото
развитие от своя страна е
облагодетелствано от здравата околна
среда. Разработването на стратегия за
устойчивото развитие на черноморското
крайбрежие не може да бъде
осъществено само от едно
правителство или от една частна или
обществена организация. Особено
важно е в него да бъдат включени
всички заинтересовани страни с
различните им и най-често
противоречиви интереси. Бъдещите
конфликти се избягват най-успешно при
ангажиране на заинтересованите страни
в изработването на стратегически
документи и планове, като и при реално
отчитане на техните интереси.

План Коуст
Интегрирано управление
на крайбрежието —
същност и принципи

За информация по проекта:
Черноморска мрежа на НПО
Варна 9000, п.к. 91
ул. „Д-р Л. Заменхоф“ 2, ет. 2
Тел.: 052/ 615 856
Факс : 052/ 602 047
E-mail: reg_off@bseanetwork.org
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.
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Ценен ресурс

Принципи

Крайбрежието е ценен природен и
икономически ресурс, където са
съсредоточени много интереси на
различни нива и са представени
различни сектори. Тъй като наличното
пространство е ограничено, трябва да
се разработват планове за използването
на земята и морето, които да отчитат
интересите на всички законни
ползватели.

Принципи на ИУК (Препоръка за ИУК на
ЕС 2002/413/ЕС)
1. Широка тематична и географска
перспектива
2. Дългосрочна перспектива
3. Използване на адаптивни
управленски решения и солидна база от
знания
4. Отчитане на местните специфики
5. Работа с естествените природни
процеси, отчитане на капацитета на
крайбрежието
6. Въвличане на всички заинтересовани
страни
7. Подкрепа и въвличане на отговорните
административни органи на
национално, регионално и местно ниво
8. Използване на съвкупност от
инструменти за улесняване
съгласуването на целите на секторните
политики, както и целите на
планирането и управлението.

Интегрираното управление на
крайбрежието (ИУК) е процес за
вземане на управленски и планови
решения, който отчита интересите на
всички, които са засегнати или биха
могли да бъдат засегнати от дадено
решение, включително и интересите на
бъдещите поколения, както и
необходимостта от опазване на
околната среда.

„ИУК се стреми да постигне в
дългосрочен план баланс между
екологичните, икономически, социални,
културни и рекреационни цели,
поставени всички в рамките на
естествената природна динамика.“
(СОМ 2000-547)

Черно море
Принципът за Интегрирано
управление на крайбрежието (ИУК) е
залегнал в стратегическите документи
за опазването и възстановяването на
Черно море и изисква осъществяване
на ефективно междусекторно
взаимодействие в черноморските
страни. Някои от приоритетните
дейности, залегнали в документите са
подобряване на системите за
управление на отпадъците в
крайбрежните селища, намаляване на
нелегалното изхвърляне на отпадъци в
морето и на брега, създаване на

