
Приложение V 

(проект)  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И 

ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

(обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11, 45, 87, 88, 

94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 

67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г., 

доп., бр. 32 от 2012 г., изм., бр. 53 от 2012 г., изм. и доп., бр. 15 и 28 от 2013 г., изм., бр. 66 

от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 24 и 98 от 2014 г., бр. 14 2015 г., изм. и 

доп., бр. 52 от 2015 г., изм., бр. 26 от 2016 г.) 

 

 

§ 1. В Глава втора „Морски пространства на Република България“, Раздел VII 

„Използване на морските пространства и опазване на морската среда“ се създават       чл. 

51а – 51ж: 

Изменя се наименованието на раздел VII „Морско пространствено планиране, 

Използване на морските пространства и опазване на морската среда“ 

 

 „Чл. 51а. (1) Държавната политика за използването и управлението  на морските 

пространства на Република България се осъществява чрез морско пространствено 

планиране в съответствие с принципа за интегрирано управление на морските дейности. 

(2) Планирането на  използването и управлението на  морските пространства цели:  

1. устойчивото развитие на морския енергиен сектор,  

2.  устойчиво развитие на морския транспорт  

3.  устойчиво развитие на секторите на рибарството и аквакултурите,  

4. опазването, защитата и подобряването на околната среда, включително 

устойчивостта към последиците от изменението на климата.  

5.  насърчаването на устойчив туризъм  

6.  устойчивия добив на суровини 



7.  опазване на културното наследство 

(3) Морското пространствено планиране включва анализ на извършваните от 

човека дейности по използване на морските пространства и организирането им по начин, 

който позволява съвместното им съществуване за постигане на екологичните, 

икономическите и социалните цели по алинея втора  

(4) Морското пространствено планиране се осъществява  при спазване на 

задължителните изисквания: 

а) за съобразяване на взаимодействията суша – море; 

б) за съобразяване на екологичните, икономическите и социалните аспекти, както и 

аспектите, свързани с безопасността; 

в) за съгласуваност между морското пространствено планиране и изготвения във 

връзка с това план или планове, и пространственото управление и регионалното развитие 

на Черноморското крайбрежие; 

г) при осигуряване на участието на заинтересованите страни  

д) при използване на  най-добрите налични данни; 

е) при осигуряване на трансгранично сътрудничество между държавите членки и  

сътрудничеството с трети държави  

 

Чл.51б (1) Морското пространствено планиране се осъществява посредством 

морски пространствен план, който определя пространственото и времевото 

разпределение на осъществяваните и на бъдещите дейности  в морските пространства, в 

това число и начините на използване на морските води, чрез прилагане на екосистемен 

подход и насърчаване на съвместното съществуване на съответните дейности и начини 

на използване.     

(2) Планът по ал. 1 не може да служи за определяне и делимитация на морските 

граници в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по 

морско право, сключена в Монтего Бей, Ямайка, на 10 декември 1982 г., ратифицирана със 

закон – ДВ, бр. 38 от 1996 г., в сила за Република България от 14 юни 1996 г. (ДВ,  бр. 73 и 

74 от 1996 г.) , както и за планиране на дейности, чиято единствена цел е отбраната или 

националната сигурност на Република България. 

(3) Планът по ал. 1 не може да служи за ограничение на суверенните права и 



юрисдикцията на други държави с излаз на Черно море, произтичащи от приложимото 

международно право.  

(4) Морският пространствен плат отчита действащите стратегически 

документи на международно равнище в областта на морското пространственото 

развитие, споразуменията междудържавни  и националните стратегически документи за 

развитие на отделните сектори – транспорт, околна среда, енергетика, икономика, 

туризъм и други. 

 (5) По отношение на планирането на дейности в морските пространства, 

Морският пространствен план на Република България е националният стратегическият 

документ с най-високо йерархично значение по отношение на който всички останали 

национални стратегически документи свързани с развитие на определени дейности или 

пространствено планиране,  са в йерархична съподчиненост.  

(6) Морските пространства, обхванати от морският пространствен план са 

територии с особена териториалноустройствена защита, съгласно чл.10 от ЗУТ. 

(7) Планът  е официална обществена информация, с изключение на информацията, 

която съставлява държавна тайна съгласно Закона за защита на класифицираната 

информация.  

 

 

Чл. 51в (1) Морският пространствен план на Република България обхваща морските 

пространства и морските води на Република България, както са определени в чл. 5, ал. 1, 

като не обхваща черноморското крайбрежие по смисъла на чл.3 от Закона за устройство 

на Черноморското крайбрежие.  

(5) Морският пространствен план не се прилага за териториално и селищно 

планиране. 

(3) Морският пространствен план на Република България  има действие за период 

от 10 години, като след изтичането на срока се приема нов морски пространствен план. 

 

 

Чл. 51г (1) За целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното 

осигуряване, наблюдението и оценката на  използването на морските пространства 



Морският пространствен план на Република България обособява райони по отношение на 

вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния 

шелф и изключителната икономическа зона, които се разделят на нива  и зони, свързани с 

дейности по използване на морското пространство и използване на морските води в 

съответния район. 

 (2) Морският пространствен план дефинира в съответните райони и нива: 

1.  зоните за военни учения,  

2. Зоните за проучване, разработване и използване на природни ресурси, 

3. зоните за риболов, за отглеждане и улов на аквакултури,  

4.зоните  за туристически и рекреационни дейности, 

5. зоните  за научноизследователска дейност;  

6. транспортните коридори и системата за движение в морските пространства на 

Република България 

7.определя зоните за трансгранично и междурегионално сътрудничество, които допускат 

съвместно планиране и управление със съседни страни 

8. защитените зони и защитените територии от Националната екологична мрежа 

9. защитените зони за опазване на културното наследство и обектите на подводно 

културно наследство; 

10. зони на влияние на зоните от т.1. до т.9,  

(3) Планът  определя връзките на мрежата от  зоните  по ал.2  в страната и връзките  

със зони в съседните страни  с излаз на Черно море, както и дефинира главни и 

второстепенни оси на развитие, включително оси с европейско и и макрорегионално 

значение; 

(4) Планът определя  инфраструктурни обекти с международно и национално значение, 

инсталациите и съоръженията, свързани с корабоплаването,  инсталациите и 

съоръженията за разработване и използване на минералните и енергийните ресурси 

включително  връзките с европейската транспортна, енергийна мрежа и мрежите за 

пренос на природен газ, нефт и нефтопродукти, както и външните инфраструктурни 

връзки на страната в дългосрочен план 

(5) Планът отчита взаимодействието суша – море в съответствие с дейностите 

извършвани в морските пространства и на сушата, като се синхронизира с концепциите и 



схемите за пространствено развитие по Закона за регионалното развитие, зоните за 

териториално устройствена защита съгласно ЗУЧК, а и с общите и подробни 

устройствени планове на общините по чл. 3, т. 1 ЗУЧК. 

 

Чл. 51д. (1) Морският пространствен план на Република България се изработва въз 

основа на анализа на наличната екологична, геоложка, геоморфоложка и физична 

информация за морските пространства на Република България, специализираните карти, 

регистри и информационни системи за водите и за водностопанските системи и 

съоръжения, съгласно Закона за водите и  информацията, достъпна чрез Националния 

портал за пространствени данни, както и социалните и икономически данни за 

дейностите по чл. 51г, ал.2. При изготвянето му се отчитат: 

1. особеностите на Черноморския регион; 

2. състоянието на биологичните, минерални и енергийни ресурси; 

3. съществуващите и бъдещите дейности по използване на морските пространства и 

тяхното въздействие върху околната среда; 

4. взаимодействията между сушата и морето; 

5. наличните права и техният обем и режим на упражняване; 

5. интегриране в европейското пространство и териториална интеграция на 

трансграничните райони и на транснационално ниво във връзка с  трансграничното 

сътрудничество в Черноморския регион. 

(2) Общото ръководство и координация на дейността по морско пространствено 

планиране се осъществява от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, който отговаря и за изработването и изпълнението на Морския 

пространствен план на Република България. 

(3) Изработеният морски пространствен план се публикува на Портала за 

обществени консултации на Министерски съвет, като резултатите от обществените 

консултации  се отразяват документа преди да бъде внесен за одобряване по реда на 

алинея пета 

(4) Общественото обсъждане се извършва заедно с процедурата за провеждане на 

консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които 

възложителят на проекта организира и провежда по реда на Закона за опазване на 



околната среда, съответно по реда на Закона за биологичното разнообразие, като на 

заинтересованите лице се предоставя, като срокът за предоставяне на  за предложения и 

становища по проекта за заинтересованите лица е не по-малко от 30 дни 

(5) Морският пространствен план на Република България, включващ текстови и 

графични части, се приема от Консултативен съвет за морско планиране, който включва  

представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството,  Министерството на икономиката, Министерството на 

енергетиката, Министерството на туризма, Министерство на 

културата,Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, 

Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната,  ИА „Морска 

администрация“ , Агенция по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция 

по рибарство и аквакултури,  Института по океанология към Българската академия на 

науките,  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура, Директорът на 

басейновата дирекция за управление на водите в Черноморския район и областните 

управители на области с излаз на Черно море. 

(6)  Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава 

Правилник за устройството и дейността на Консултативен съвет за морско планиране. 

(7) Морският пространствен план на Република България, както и неговите 

изменения се одобряват с решение на Министерския съвет и се обнародват в „Държавен 

вестник“  в частта, в която са официална обществена информация. 

 (8) Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща копие 

от одобрения план и от неговите изменения на Европейската комисия и на другите 

черноморски държави членки на Европейския съюз в тримесечен срок от обнародване на 

Решението на Министерския съвет по ал. 7”. 

 

 

Чл.51е (1). Морският пространствен план може да бъде преразгледан ако настъпят 

съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил одобрен или в 

резултат на извършена междинна оценка 



(2) Междинната оценка се извършва към средата на периода на  действие на Плана 

и  включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.  

(3) По отношение на проектите за изменение на Морския пространствен план на 

Република България се прилагат разпоредбите на чл. 51д и на ал. 1. 

 (4)  За изпълнението на  Морския пространствен план се извършва последваща 

оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 

(5) Последващата оценка включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

(6) Докладите от междина и последваща оценка се приемат от Консултативния 

съвет по морско планиране.  

(7) Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща копие от 

докладите за междинна и последваща оценка на Европейската комисия в тримесечен срок 

от  приемането им  

 

Чл.51ж. (1) Република България съгласувано и в координация с другите държави 

членки на Европейския съюз с излаз на Черно море планира дейностите в морските си 

пространства, като споделя информация и използва средства за събиране и обмен на 

данни съобразно Директива 2007/ 2/ ЕО на Европейския парламент и на съвета, както и 

данните, разработени в контекста на инициативата „Познания за морската среда 2020“  

(2) В рамките на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, 

Букурещската конвенция и по друг подходящ начин, в т.ч. на двустранна основа, Република 

България сътрудничи с останалите държави от Черноморския регион за постигане на 

съгласуваност на националните морски пространствени планове, или съответните 



документи за пространствено развитие на черноморските държави по въпросите с 

транснационален характер. 

 

 

§2. В чл. 52 ЗМПВППРБ, ал.4 се изменя, като се добавя нова т. 5 

Научните изследвания не съответстват на предвижданията в морския 

пространствен план ; 

 

§ 3. В чл. 52б ЗМПВППРБ се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Подробните устройствени планове по ал. 1 се съобразява с предвижданията на 

Морския пространствен план на Република България.“; 

2. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5. 

 

§ 4. В чл. 53, алинея трета МПВППРБ се изменя така 

„ Заустването на отпадъчни води от брегови източници се регулира чрез Закона за 

водите, в съотевтствие с предвижданията на Морския пространствен план. 

 

§ 5. В Чл. 76а. Плаването и граничният режим във вътрешните водни пътища на 

български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение и извършването на водноатракционни услуги с тях се определят съобразно 

предвижданията на Морския пространствен план с  акта на Министерския съвет по чл. 5, 

ал. 4. 

 

§ 6. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения 

създава се алинея първа със следно съдържание  

(1) За пристанищата по чл. 93, т. 1 – 4 и за специализираните пристанищни обекти 

по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата на Република България се разработват следните специализирани 

подробни устройствени планове: 

1. генерален план на пристанище за обществен транспорт – план за регулация и 



застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната 

акватория; 

2. подробен устройствен план на рибарско, яхтено или пристанище със специално 

предназначение – план за регулация и застрояване на пристанищната територия, 

придружен от комуникационно-транспортна схема, и парцеларен план на пристанищната 

акватория; 

3. подробен устройствен план на специализиран пристанищен обект – парцеларен 

план на акваторията, придружен от специализирана схема.“. 

 Алинея 1 (нова алинея втора)  се изменя така: 

„(2) Генералният план на пристанище за обществен транспорт е устройствената 

основа за изграждането и развитието, в т.ч. разширяването, на пристанището. С 

генералния план на пристанището за обществен транспорт се определят концепциите за 

дългосрочно развитие на съответната територия и акватория, обосновани с 

технологични и маркетингови изводи, и взаимовръзката на тези концепции с одобрената 

от Министерския съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република 

България за периода до 2020 г., Общия генерален план за транспорта на България, Морския 

пространствен план на Република България, както и със съответните концепции и схеми 

за пространствено развитие и устройствени планове от по-висока степен.“; 

 

§7. В чл. 112 д се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Специализираният подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване на пристанищната територия, придружен от комуникационно-транспортна 

схема, и парцеларен план на пристанищната акватория, е устройствената основа за 

изграждане и развитие, в т.ч. разширяване, на пристанищата по чл. 107 – 109. Планът се 

съобразява с предвижданията на Морския пространствен план на Република България и на 

съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове от 

по-висока степен.“; 

3. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Специализираният подробен устройствен план – парцеларен план на 

акваторията, придружен от специализирана схема, е устройствената основа за 



изграждане и развитие, в т.ч. разширяване, на специализирани пристанищни обекти по чл. 

111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1. Планът се съобразява с предвижданията на Морския 

пространствен план на Република България и на съответните концепции и схеми за 

пространствено развитие и устройствени планове от по-висока степен. С парцеларния 

план на акваторията се определят разположението на специализирания пристанищен 

обект и навигационното осигуряване на акваторията в съответствие с правилата на 

Комбинираната система от морски плаващи знаци, система А. Специализираната схема 

се изработва на основата на действащ за прилежащата територия подробен 

устройствен план, кадастрална карта и/или специализирана карта и на нея се нанасят: 

разположението на специализирания пристанищен обект спрямо брега; начинът, по който 

се осъществява връзката между специализирания пристанищен обект и брега; достъпът 

до специализирания пристанищен обект откъм сушата.“; 

 

§8. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създават се § 1д и § 1е: 

„§ 1д. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя 

на Европейската комисия списък на органите, отговорни за прилагане на морското 

пространствено планиране, който включва: 

1. наименование и адрес на компетентния орган; 

2. информация относно правния статут, функции и роля в процеса на морско 

пространствено планиране на компетентния орган; 

3. наименованията на органите и организациите, участващи в процеса на морско 

пространствено планиране; 

4. информация относно правния статут, функции и роля на всеки от участващите 

в процеса на морско пространствено планиране орган или организация; 

5. описание на институционалните връзки, установени с цел осигуряване на 

координация между участниците в процеса на морско пространствено планиране; 

6. кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координация 

между Република България и Румъния в процеса на морско пространствено планиране. 

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява 

Европейската комисия за всяка промяна в данните по ал. 1 в шестмесечен срок от 



настъпването ѝ. 

§ 1д. Този закон въвежда: 

1. изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (ОВ, L 

257 от 2014 г.); 

2. В § 2 се създава т. 51: 

„51. „Интегрирана морска политика на Европейския съюз“ е политика, която цели 

да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални 

резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното 

сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, 

островните и най-отдалечените региони в Съюза, както и на свързаните с морето 

сектори, посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното 

международно сътрудничество.“; 

Т. 53 „Морски води“ означава водите, морското дъно и геоложката основа според 

определението в член 3, точка 1, буква а) от Директива 2008/56/ЕО и крайбрежните води 

според определението в член 2, точка 7 от Директива 2000/60/ЕО, както и тяхното 

морско дъно и геоложка основа. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§9. В чл. 3 от Кодекса за търговско мореплаване Обн., ДВ, бр. 55 от 14.07.1970 г. и бр. 56 

от 17.07.1970 г., в сила от 1.01.1971 г., попр., бр. 58 от 24.07.1970 г., изм., бр. 55 от 

18.07.1975 г., доп., бр. 10 от 6.02.1987 г., изм., бр. 30 от 13.04.1990 г., изм. и доп., бр. 85 от 

24.07.1998 г., в сила от 1.01.1998 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., изм. и доп., бр. 41 от 

24.04.2001 г., бр. 113 от 3.12.2002 г., бр. 55 от 25.06.2004 г., изм., бр. 42 от 17.05.2005 г., 

доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм. и доп., бр. 87 от 1.11.2005 г., изм., 

бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 104 от 27.12.2005 г., в сила от 

27.12.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 

г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република 

България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2008 г., доп., бр. 98 от 



14.11.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 

28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 85 от 29.10.2010 г., бр. 92 от 22.11.2011 г., изм., бр. 38 от 

18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 15 от 

15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 28 от 19.03.2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 

20.12.2013 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 10.07.2015 г., изм., бр. 58 от 

26.07.2016 г., се изменя алинея втора, която придобива следната редакция: 

(2) Търговското корабоплаване се осъществява свободно в условията на защита и 

разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност, при 

съобразяване на предвижданията на морския пространствен план в морските 

пространства на Република България. 

 

§10.  В чл.244а от Кодекса за търговско мореплаване се създава нова алинея трета, със 

следното съдържание:  

Дейността по управление на трафика и информационно обслужване на 

корабоплаването се съобразява с предвижданията на Морския пространствен план в 

морските пространства на Република България, при съобразяване на териториалната 

компетентност на Изпълнителна агенция „Морска администрация“   

 

§ 11. Чл.18 , ал. 1 т.4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., 

ДВ, бр. 48 от 2007 г., изм., бр.36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., изм. и доп.,       

бр. 45 и 82 от 2012 г. и бр.27 от 2013 г., изм., бр. 28, 66 и 105 от 2013 г., изм. и доп., бр. 40 

от 2014 г., изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 9 и 61 от 2015 г., изм. и доп., бр. 101 от 2015 г., бр. 20 

и бр. 36 от 2016 г. ) се допълва като след  думите „по чл. 111 от Закона за устройство на 

територията“  се добавя „и Морския пространствен план на Република България“.:  

 

В чл. 18,  се създава нова алинея 5 със следното съдържание 

 (3) При планиране на Черноморското крайбрежие се съобразява взаимодействието 

вода–суша и предвижданията на Морския пространствен план.  

 

В чл. 22, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 

от 2007 г., изм., бр.36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., изм. и доп.,       бр. 45 и 82 



от 2012 г. и бр.27 от 2013 г., изм., бр. 28, 66 и 105 от 2013 г., изм. и доп., бр. 40 от 2014 г., 

изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 9 и 61 от 2015 г., изм. и доп., бр. 101 от 2015 г., бр. 20 и бр. 36 от 

2016 г. ) в края се поставя запетая и се добавя „съобразени с предвижданията на Морския 

пространствен план на Република България“. 

 

 

§ 12. В чл. 7б, ал. 2 от Закона за регионалното развитие (обн., бр. 50 от 2008 г., изм., бр. 

47, 82 и 93 от 2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 66 от 2013 г., доп.,       бр. 22 

от 2014 г., изм., бр. 98 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г., доп., бр. 14 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 

г.) след думите „в областта на пространственото развитие“ се поставя запетая и се 

добавя „Морския пространствен план на Република България“. 

 

В чл. 7б, ал. 4 от Закона за регионалното развитие се създава нова точка 8 със 

следното съдържание: 

Дефинира взаимодействията суша море от гледна точка на териториалното 

устройство  при съобразяване на предвижданията на Морския пространствен план, като 

останалите точки променят номерацията си.  

 

§13. В чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната средства да се добави „в  морските 

пространства“  

 

§14. В Приложение към чл. 20, ал. 1, т. 1  Закона за опазване на околната среда 

приложение № 1 - Проекти, подлежащи на оценка на въздействието върху околната 

среда(ОВОС) по глава четвърта – следва да се добави „морски пространствен план“ 

 

§15 В чл. 52, ал.2 от Закона за водите се изменя, както следва:  

 (2) Разрешителни за ползване на водни обекти - части от река Дунав, вътрешните 

морски води или териториалното море, се издават от директора на съответната 

басейнова дирекция след съгласие на министъра на отбраната и на министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, при съобразяване на 

предвижданията на Морския пространствен план за морските води.  



В чл.155, ал.3 се изменя като приздобива следната редакция  

(3) Директорът на басейновата дирекция за управление на водите в Черноморския 

район планира, разработва, актуализира и отчита изпълнението на Морската стратегия 

и на програмата от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда 

съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 19, както и на последиците от изпълнението на 

Морският пространствен план по отношение на морските води в обхвата на действие на 

закона.  

 

§ 16.  В Закона за геодезията и картографията,Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 57 

от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 

1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм., бр. 74 от 

15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 

9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 109 от 

20.12.2013 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., 

бр. 14 от 20.02.2015 г. да бъде допълнен текста на чл. 4, ал.2, като се създаде нова т. 4 със 

следното съдържание  

4. геодезически и картографски дейности за предвижданията на Морския 

пространствен план.  

 

§ 17.  В ЗАКОН за рибарството и аквакултурите (Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., 

изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., 

бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 

г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 96 от 

28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., 

изм. и доп., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 71 от 12.08.2008 г., бр. 12 

от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 42 

от 5.06.2009 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., 

бр. 61 от 6.08.2010 г., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., 

в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 

от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 59 от 3.08.2012 г., изм., бр. 77 от 

9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., изм., бр. 15 от 



15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г., бр. 53 

от 27.06.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп., бр. 102 от 

29.12.2015 г. ) чл. 4, ал. 5 се изменя, като се допълва:  

„Националната програма за рибарството и аквакултурите по ал.1 се изготвя, като 

се съгласува с  предвижданията на Морския пространствен план, и се приема за период до 

7 години. 

Заключителни разпоредби 

 

§ 18. Морският пространствен план на Република България се изработва до 31 

март 2021 г. 

 

§ 19. Разпоредбите на § 2 относно чл. 51а – 51 ж, § 41 относно § 1д, § 1е, т. 1 и     § 

2, т. 51 от Допълнителните разпоредби и § 47 от Преходните и заключителни разпоредби 

влизат в сила от обнародването им  

 


