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1. въведение

настоящото издание е резултат от ре-
ализацията на пилотния проект: „мер-
ки за подпомагане на дребномащабния 
риболов“ по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ  от европейския 
съюз: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „еС 
пи конСУлт Бг” ооД.

Финансовата помощ се предоставя с ог-
лед повишаване на осведомеността на 
широката общественост за ролята на 
дребномащабния риболов в бъдещите 
решения по отношение на съответните 
политики на национално и европейско 
равнище, чрез възпроизвеждането на 
добри практики, подходящи за региона 
на Черноморския басейн.

В рамките на проекта основно се пред-
вижда да бъде учредена европейска 
асоциация на рибарите в Черно море, 
да се извършат анализи и проучване, 
в следствие се разпишат наръчници, 
статии и др. п., които да подпомогнат 
изследвания сектор. Ще бъдат обуче-
ни и информирани над 130 представи-
тели на дребномащабния риболов от р 
България и р румъния. предвижда се 
и обмен на опит във Великобритания, 
като страна с утвърдени традиции в 
този бранш.

изданието е предназначено за пред-
ставителите на организации на дреб-
номащабните рибари и други заинте-
ресовани страни в този сектор. в него 
е отразена единствено позицията на 
съставителя, като комисията не носи 
отговорност за употребата на съдър-
жащата се  в него информация.

Синята икономика и Синият растеж са 
темите, свързани с бъдещето на мор-

ския сектор. те определят устойчивото 
икономическо развитие на океаните и 
моретата и са се превърнали в двига-
теля на политиката, особено в евро-
пейския съюз. Установено е, че между-
народната координация е определяща 
за укрепване на режимите и практики-
те на отговорно управление. това е 
новата концепция, която може да съче-
тае икономическия растеж и осигуря-
ването на прехрана с възстановяване 
на еко-системите. Затова инициативата 
„Син растеж“ на организацията по пре-
храна и земеделие на обединените на-
ции (FAO) цели да направи общностите, 
населяващи крайбрежието, устойчиви 
на присъщите трудности и предизви-
кателства, съпътстващи живота в тези 
зони. от тях се очаква да възстановят 
продуктивния потенциал на риболов-
ните стопанства и аквакултурата за 
осигуряване на прехраната на увелича-
ващото се население, преодоляване на 
бедността и устойчивото управление 
на живите водни ресурси.    

океанът е един от най-ценните при-
родни ресурси на планетата. Според 
Хосе грациано да Силва, генерален ди-
ректор на FAO, са необходими големи 
промени в начина, по който управля-
ваме и използваме морските ресурси 
за глобалното осигуряване на храни и 
гарантиране благополучието на край-
брежните и островните държави. „Не 
можем да продължим да използваме 
водните ресурси така, като че ли са 
неизчерпаеми, нито да използваме 
океана като бунище. Здравето на ця-
лата планета зависи от това как се 
отнасяме към синия свят.“
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инициативата „Син растеж“ на оон ра-
боти с 10 развиващи се държави: кабо 
Верде, мадагаскар, Сейшели, Сенегал, 
кения, мавритания, мароко, алжир, 
Бангладеш и индонезия. тя създава 
подпомагаща среда чрез изграждане 
на капацитет и въвеждане на платфор-
ма на знание и подобрено управление 
в десетте държави, стреми се да нама-
ли с 10% въглеродните емисии за пе-
риод от 5 и с 25% за период от 10 годи-
ни и  да съкрати свръхулова с 20% за 5 
години и с 50% за 10 години. ключова 
цел на инициативата е създаването на 
„сини общности“ в 5 държави, спира-
нето на деградацията на екосистеми-
те и възстановяването на 10% от тях в 
рамките на 5 години.
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2. какво са всъщност „синия растеж“  
 и „синята иконоМика“?

„Синият растеж“ е цялостна дълго-
срочна стратегия за устойчиво разви-
тие в морския и крайбрежния сектор. 
тя въплъщава идеята, че моретата и 
океаните са двигатели на европейска-
та икономика и имат голям потенциал 
за иновации и растеж. този потенциал 
е морският принос за постигане на це-
лите на стратегията европа 2020 за ин-
телигентен, устойчив и включващ рас-
теж. „Синята“ икономика се измерва 
с около 5,4 милиона работни места и 
генерира брутна добавена стойност от 
близо €500 милиарда годишно. 

Стратегията има три компонента:

1. развитие на сектори с голям потен-
циал за устойчиви работни места и 
растеж, като аквакултури, крайбре-
жен туризъм, морски биотехноло-
гии, океанска енергетика и морско 
минно дело. 

2. осигуряване на знания, законова 
стабилност и сигурност в синята 
икономика: морско знание за подо-
бряване на достъпа до информация 
за моретата; пространствено плани-
ране за осигуряване на ефективно 
и устойчиво управление на морски-
те дейности; интегрирано морско 
наблюдение, за да разполагат вла-
стите с по-добра картина на онова, 
което се случва.

3. Стратегии за осигуряване на специ-
фични мерки и за насърчаване на 
сътрудничеството между държави-
те: адриатическо и Йонийско море, 
антарктическия океан, алтантиче-
ския океан, Балтийско море, Черно 
море, Средиземно море и Северно 
море. 
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много от специалистите смятат, че това 
е надеждата и бъдещето на морската 
икономика. За островните и крайбреж-
ните нации концепцията за морето като 
растящ източник на приходи е изклю-
чително привлекателна. тези нации 
се нуждаят от икономически растеж 
и за тях синята икономика е ключов 
елемент за повишаване на жизнения 
стандарт на населението. В богатия 
индустриализиран свят положението е 
различно. морето предлага потенциал 
за поддържане на наличните иконо-
мически и индустриални модели, като 
осигурява нови ресурси, заместващи и 
увеличаващи тези на сушата – които за-
почват да се изчерпват или стават пре-
калено скъпи за добиване.

Според еС синият растеж ще впрегне 
потенциала на европейските океани, 
морета и брегове за създаване на ра-
ботни места, добавена стойност и 
устойчивост. поредица от проучвания, 
предприети от генерална дирекция 
морско дело и риболов са изчислили, 
че синята икономика може да помогне 
за увеличаване на броя на работните 
места в морския сектор в еС от 5.4 ми-
лиона през 2012 г. на близо 7 милиона 
през 2020 г., а брутната добавена стой-
ност на морския сектор да се увеличи 
от около 500 на 600 милиарда евро за 
същия период.

идеята за „Синя икономика“ се появя-
ва на конференцията рио+20 през 2012 
г. тя е концентрирана върху консерва-
цията и устойчивото управление на во-
дните басейни с убеждението, че здра-

вите океански и морски екосистеми са 
по-продуктивни и са задължителни за 
устойчивите икономики, основани на 
океана. 

Синият растеж трябва да елиминира 
вредните риболовни практики и свръх 
улова, като насърчи подходи за засил-
ване на растежа, подобряване на кон-
сервацията, изграждане на устойчиви 
риболовни стопанства и прекратяване 
на незаконния и нерегулиран риболов. 
той съдържа целенасочени мерки за 
засилване на сътрудничеството между 
държавите и трябва да се превърне в 
катализатор на развитието на полити-
ка, инвестиции и иновации в подкрепа 
на сигурността на прехраната, намаля-
ване на бедността и устойчиво упра-
вление на водните ресурси.

икономическият растеж и създаване-
то на работни места са приоритети за 
всички правителства. морският сек-
тор на европа предлага решение, кое-
то стои в основата на много от 439-те 
крайбрежни регионални икономики 
на еС. Фокусът е върху подкрепа за 
предприемачеството и максимално 
оползотворяване на публично-част-
ните партньорства. Синята икономика 
е много повече от дейности, извърш-
вани в морето – тя не само подпомага 
икономическия растеж, но решава и 
недостига на ресурси и подобрява оси-
гуряването на храни. от определящо 
значение е да се подобрят знанията, да 
се използват измервания, основани на 
общи индикатори за еС и да се обменя 
информация между различните държа-
ви и региони. 
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Синята икономика засяга множество 
икономически дейности, сред кои-
то аквакултура, крайбрежен туризъм, 
корабоплаване, енергетика, туризъм 
и риболовни стопанства. тя засяга и 
транспорта, извличането на нефт и газ 
и други сектори. макар че това разно-
образие затруднява определянето на 
индикатори за напредък, много е ва-
жно развитието да бъде измерено и 
подпомогнато. това ще гарантира, че 
се извършват най-ефективните дейст-
вия и ще даде тласък на иновациите и 
конкурентоспособността. 

За отключване на потенциала на синя-
та икономика от определящо значение 
е бизнесът да бъде свързан с научни-
те изследвания. необходимо е да се 
формира „общност на знания и инова-
ции“, която да изгради умения и да на-
сърчи трансфера на идеи и решения, 
благоприятни за бизнеса. Събирането 
и наличието на данни за моретата и 
океаните е друг важен аспект на синия 
растеж, който да осигури по-ясна кар-
тина на състоянието на моретата.

развитието на синя икономика посред-
ством публично-частно партньорство 
може да подпомогне събирането на 
данни и да улесни обмена на инфор-
мация. потенциалните ползи за пазара 
на труда биха били огромни под фор-
мата на подобрено здраве и качество 
на произвежданата храна. Събирането 
и обмена на информация за морето не 
трябва обаче да внася допълнителен 
административен товар за местните 
власти. За да се подобри сътрудни-

чеството, трябва да се популяризира 
важната роля на публично-частното 
партньорство в добре определени об-
ласти, в сътрудничество с регионите в 
син растеж.

плановете на комисията за засилване 
участието на мСп в синята икономика 
се нуждаят от финансова подкрепа. 
нуждата от финансиране е особено 
видима в сектор аквакултура – 90% от 
него се състои от микро предприятия, 
които са в състояние да генерират же-
ланото ниво на иновации.

но колкото и да е необходим икономи-
ческия растеж, той не бива да води до 
деградация на околната среда. Чистата 
и здравословна морска среда не може 
да се подценява. нужни са планове за 
отстраняване на остатъците от военни 
материали и химически отпадъци в мо-
рето. С течение на времето се очаква 
синият растеж да доведе до по-добро 
включване на регионалните власти и 
да донесе значими подобрения в ори-
ентираните към бизнеса научни из-
следвания в областта на енергийната 
ефективност и хранителната сигур-
ност.
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интегрираната морска политика се 
стреми да осигури по-съгласуван под-
ход с по-тясна координация между  
различните области на политиката. 
нейният фокус е върху темите, които 
не попадат в рамките на един един-
ствен сектор, а изискват координация, 
т.е. така-нареченото морско знание. 
по-конкретно, това са синият растеж, 
морските данни и знания, морското 
пространствено планиране, интегрира-
ното наблюдение и стратегиите за мор-
ския басейн.

интегрираната морска политика отчита 
взаимната свързаност на индустриите 
и човешките дейности, имащи отно-
шение към морето. независимо дали 
става дума за корабоплаване и прис-
танища, вятърна енергия, морски из-
следвания, риболов и туризъм, реше-
нията в една област могат да повлияят 
на всички останали. например една 
вятърна перка на брега може да по-
влияе на корабоплаването, а то от своя 
страна на функционирането на приста-
нищата. ако властите споделят данни 
от различни области на политиката и 
си сътрудничат, вместо да работят са-
мостоятелно по различните аспекти 
на един и същ проблем, ще се спестят 
ефективно време и средства.

интегрираната морска политика пре-
поръчва да се институционализира 
сътрудничеството между вземащите 
решения на различните нива чрез съз-
даване на национални морски власти 
в рамките на и отвъд европа. много 
държави също посочват тази необходи-
мост и преминават към по-структури-
рано и систематично взаимодействие.

глобалната специализация доведе до 
преразпределение на производството 
между държавите, но едновременно 
с това засили и значението на функ-
ционалните райони, формирани на ге-
ографски принцип. За местните пред-
приемачи става все по-важно да си 
сътрудничат за успешни бизнес модели 
и печеливш износ, за да бъдат конку-
рентни. това им помага да се справят с 
предизвикателства, които не биха мог-
ли да посрещнат сами. Заедно те биха 
могли например да поемат поръчки, 
които нямат капацитета да изпълнят 
самостоятелно и могат да се допълват 
взаимно от гледна точка на умения и 
експертиза.  

3. интеГрирана Морска Политика: 
 оПределение и обхват
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морски дневен ред за растеж и работни 
места беше приет през октомври 2012 г. 
от европейските министри за морска-
та политика и от европейската коми-
сия, представлявана от председателя 
Хосе мануел Барозо и комисар мария 
Даманаки на конференция в лимасол, 
организирана от кипърското предсе-
дателство. пет години след началото 
на интегрираната морска политика на 
еС държавите членки и комисията по-
твърдиха, че динамичният и координи-
ран подход засилва развитието на „си-
нята икономика“ на еС и едновременно 
с това гарантира доброто състояние на 
моретата и океаните. 

еС осигурява финансиране за полити-
ческите приоритети на интегрираната 
морска политика, която се прилага по-
средством годишни работни програми 
с общ бюджет от 259 милиона евро за 
периода 2014-2020 г.  и 71 милиона евро 
в рамките на оперативните програми 
на еФмДр. освен това морската поли-
тика се прилага чрез европейските ин-
вестиционни и структурни фондове, 
Хоризонт 2020, LIFE+ и COSME. 

гД маре съсредоточава усилията си в 
пет основни сектора, които според нея 
ще допринесат най-много за растежа 
– аквакултура, крайбрежен туризъм, 
енергия от океана (вкл. вълни, при-
ливи и други източници), сондажи на 
морското дъно и сини биотехнологии 
(използване на морски организми за 
фармацевтичната продукция).

Ясно е, че трябва да бъдем много вни-
мателни към развитието на синята 
икономика. моретата на европа вече 
изпитват сериозен натиск от свръх-екс-
плоатация, замърсяване, неефектив-
но управление и промени в климата. 
Безотговорният или неустойчив растеж 
неминуемо ще причини още по-големи 
вреди.

изследванията и новите технологии ще 
играят съществена роля за това бъде-
щият растеж да не причинява вреди 
на уязвимите видове или хабитати в 
моретата и океана. прогнозите са, че 
ефективното прилагане на рамковата 
директива за морската стратегия и Ди-
рективата за морското пространствено 
планиране ще окажат съчетано въз-
действие върху растежа в определени 
индустрии, без да се поставя в риск 
биоразнообразието. 

пет години след приемането на стра-
тегията за син растеж през 2012 г. ев-
ропейската комисия публикува Доклад 
по въпроса, „За по-устойчив растеж и 
работни места в синята икономика“. 
през тези години комисията предприе 
инициативи в множество области на 
политиката, свързани с океаните, мо-
ретата и бреговете, като подпомогна 
сътрудничеството между морския биз-
нес и властите през граници и сектори. 
Заключението обаче е, че справянето 
с промените в климата, разбирането 
на функцията екосистема, управле-
нието на устойчивостта изискват много 
по-реални инициативи и стратегии.

Морски дневен ред – Декларацията от Лимасол
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Синият растеж работи  
в няколко направления:

аквакултура

ферми за риба, черупчести и морски 
растения за отглеждане по отговорен 

начин

Сини технологии

изследване на биоразнообразието на 
морето, което ще позволи разработва-
нето на нови фармацевтични продукти 
или индустриални ензими, които из-
държат на екстремни условия и имат 

висока икономическа стойност

крайбрежен и морски туризъм

разработване на морски пространстве-
ни планове и стратегии за управление 

на крайбрежието 

минерални ресурси

осигуряване на икономически стимули 
за изследване на минералните ресур-

си на морското дъно

Синя енергия

навлизане в областта на възобновя-
емата енергия от ново поколение за 

създаване на възможности за нови ра-
ботни места и енергийна сигурност

ключът към растежа е да се намери 
баланса между устойчиво развитие и 
икономически растеж, което изисква 
преди всичко много добра координа-
ция. 

както традиционните, така и новите 
морски сектори са постоянно движени 
от иновации и показват значителен по-
тенциал за създаване на нови работни 
места и добавена стойност. моретата 
и океаните имат потенциала да дадат 
тласък на европейската икономика. 
морското пространствено планиране 
(мпп) може да подпомогне развитието 
на тези сектори в контекста на увелича-
ваща се конкуренция за пространство и 
ограничени ресурси на екосистемите. 
то се приема и като средство за увели-
чаване на стабилността, прозрачността 
и предвидимостта на инвестиционния 
климат, в който се прилага. 

Самият процес на мпп е важен механи-
зъм за въвеждане на по-систематичен 
подход към генерирането и използва-
нето на морски знания, комуникации-
те между заинтересованите страни и 
интеграция на секторите, като не само 
намалява конфликтите, но и създава 
синергии. разширяването на простран-
ственото планиране (така, както се 
прилага на сушата) към морските прос-
транства представлява реален ключов 
инструмент за Синия растеж и може да 
даде тласък на икономиката на базата 
на нова морска парадигма, основана 
на иновации, конкурентоспособност и 
знание. 

4. как ще се ПрилаГа синия растеж?
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идеята „син растеж“ се превърна в си-
ноним на „позеленяването“, приложе-
но към морската икономика и в рам-
ка, която правителствата, нпо и други 
използват, за да обозначат устойчивата 
морска икономика. тя означава по-до-
бро съответствие между икономически 
растеж и добро екологично състояние 
на океана и се превръща в ръководен 
принцип. Все още, обаче, са налице 
много съществени неясноти. 

не винаги е ясно как трябва да из-
глежда устойчивата морска икономика 
и при какви условия би се развивала. 
икономическият принос на морето и 
океана все още е недооценен. измер-
ването на морската икономика на една 
държава е трудно, не на последно мяс-
то защото границите между бреговите 
и морските икономически дейности 
често са размити. Сравненията между 
държавите са сложни заради различи-
ята в системите за измерване, доходи-
те и географията. 

Задава се нова вълна на „индустриали-
зация“ на морето и крайбрежието, чии-
то мащаб едва започва да се очертава. 
тенденциите са към ускорена икономи-
ческа активност вътре в и край морето, 
едновременно с растящо изобилие и 
потребление, и нужда от нови ресурси 
от енергия и минерали. 

До 2030 година две от всеки три риби 
на трапезата ни ще бъдат отгледани 
във ферми, повечето от които се нами-
рат в морето. прогнозата за капацитета 
на морския вятър е за десет пъти уве-
личение до 2030 г., а морската търго-
вия се очаква да нарасне четири пъти 
до 2050 г. на сушата със задълбочава-
нето на глобалната миграция към гра-
довете и бреговете се очаква вълна от 
инвестиции в крайбрежна инфраструк-
тура, индустрия и туризъм. В същото 
време рискът от повишаващото се мор-
ско равнище и бурите предизвиква из-
граждане на защитна инфраструктура.  

изключителният ръст на икономическа 
и индустриална дейност, започнала 
през втората половина на 20 век, дове-
де до безпрецедентни промени в океан-
ските екосистеми. Учените потвърди-
ха, че човешката дейност предизвиква 
промени в океана и моретата, които ще 
засегнат дълбоко човешкото благосъс-
тояние и обществата.
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Синята икономика все още е нова па-
радигма и все още е повече наимено-
вание, отколкото практика. Списание 
„икономист“ например твърди, че 
внимателното четене на национални-
те планове за развитие на морска и 
океанска икономика показват, че те 
включват сравнително конвенционал-
на морска икономика и са слабо ино-
вативни. 

опитът със зелената икономика на су-
шата ни напомня за трудностите и слож-
ният път на пренасяне на устойчивия 
растеж в океана и морето. тенденцията 
отново е да бъде поставян приоритет 
върху растежа и това предизвиква рас-
тящата конкуренция за пространство в 
океана и моретата. преобладаващата 
нагласа, че едни разумни промени в 
политиката, управлението и изпълне-
нието би трябвало да са достатъчни 
подсказва, че не се осъзнава мащаба 
на предизвикателството. 

За да се поставят основите на синята 
икономика, ще са необходими специ-
фични институции, инвестиции и биз-
нес иновации, както и рамка за упра-
вление от нов тип. Устойчивият растеж 
се нуждае от стабилна регулаторна 
рамка за интегрирано управление на 
крайбрежието и морето. институцио-
налната подкрепа и капацитетът за 
такъв подход на държавите обаче са 
много различни. например едно про-
учване сред 20 държави е показало, че 
правителствата използват разнородни 
механизми и има големи различия в за-
коновите и институционалните разпо-
редби между развитите и развиващите 
се държави. индексът за управление 
на крайбрежието на изследовател-
ския отдел на „икономист“ показва, 
че повечето държави – с изключение 
на нигерия, перу и русия – са въвели 
национална политика за управление на 
крайбрежието. В някои липсват меж-
дусекторни планове за прилагане (ин-
дия, мексико, нова Зеландия, Южна 
африка), а Чили и Франция изобщо ня-

Какво още не ни достига?
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мат стратегии. В този смисъл преходът 
от морска към синя икономика реално 
ще бъде сложно и продължително уп-
ражнение.

очаква се добре планираните и упра-
влявани морски пространства да мо-
билизират инвестиции от публичния и 
частния сектор и да генерират висока 
възвръщаемост и ползи за екосисте-
мите. този подход означава, че разно-
образни дейности – от традиционния 
морски сектор до нови видове бизнес с 
фокус върху доброто състояние на мо-
рето – могат да бъдат управлявани по 
координиран начин. координираното 
управление е основано на екосистема-
та, а това изисква балансиране на рас-
тежа спрямо капацитета на океана да 
бъде източник на растеж.

Ясната рамка на политиката и планира-
нето е съществено, но не достатъчно 
условие. както обикновено, дяволът 
е в детайла. едно изследване на ев-
ропейския парламент на стратегията 
за Син растеж на еС – един от добре 
написаните планове – отбеляза, че тя 
демонстрира дефицит в няколко важни 
аспекта: липсват й достатъчно цели от 
гледна точка на науката, знанието и 
технологиите; има големи пропуски в 
знанието за морския живот, ресурсите 
на морското дъно, и рисковете и въз-
можностите на бъдещата икономиче-
ска активност в европейските морета; 
липсват учени и други морски специа-
листи и потенциалът на синия растеж 
за бизнеса не може да бъде ясно оп-
ределен.
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нужни са по-добри икономически дан-
ни и наука – и доверие в тези измер-
вания. В сегашните подходи за остой-
ностяването на морската икономика 
е заложено подценяване на приноса 
й, защото не се отчитат ползите, кои-
то не представляват обозначени стоки 
и услуги. Става дума за ползи за еко-
системите като защита на бреговете, 
осигурявана от кораловите рифове, 
или контрол на въглерода. Въпреки по-
добренията в методите и техниките за 
отчитане на този природен капитал,  в 
данните и информацията все още има 
пропуски. много държави приеха нови 
методи за зелено отчитане, които може 
да се окажат по-удачни за моретата, 
като например „Брутен океански про-
дукт“ и „Зелен океански акаунт“ (ки-
тай).

Финансиране за иновации ще бъде не-
обходимо, за да се насочат инвестици-
ите към онези икономически дейности, 
които могат да подобрят състоянието 
на океана. много публични и частни 
икономически дейности, които имат 
благоприятен ефект върху състояние-
то на океана, ще изискват по-високи 
предварителни разходи и постъпления, 
които няма да бъдат незабавно усете-
ни от инвеститорите. това предполага 
нуждата от нови и новаторски финан-
сови механизми, повече капитал от 
настоящия и по-тясно сътрудничество 
между публичния и частния сектор. 
тук има потенциал за възникващите и 
новите индустрии.

За да е в крак със засилените икономи-
чески дейности, морската икономика 
се нуждае от реформа в управляващи-
те институции. исторически иконо-
мическата дейност в изключителните 
икономически зони (ииЗ) се управлява 
на секторна база с ограничена коор-
динация между министерствата, регу-
латорните органи и индустрията, като 
се ръководят права на собственост 
(особено лицензи за експлоатация на 
суровини), плавателни маршрути и ри-
боловни зони. Управлението на устой-
чива морска икономика ще бъде много 
по-сложно. Задачата и икономиката, и 
екосистемите да се развиват добре е 
сложна заради противоречивите инте-
реси и на този етап се възлагат големи 
надежди на инструмента пространстве-
ното морско планиране (пмп). този ин-
струмент е свързан със създаване на  
подкрепящи условия от рода на добри 
закони и регулации, силни институции 
и междуведомственото сътрудничест-
во, вземане на решения с участието 
на всички заинтересовани страни, под-
крепа, основана на доказателства и 
надеждни механизми за арбитраж. За 
много държави това представлява мно-
го сериозно предизвикателство. 

Управление на Синята икономика
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океанът все още е една от най-слабо 
развитите зони в света. това предстои 
да се промени, защото той все повече 
се разпознава като привлекателна въз-
можност за генериране на растеж. три 
типа възможности са определени като 
съответни на концепцията за управле-
ние, отговорно към околната среда:

• инвестиции, които отчитат по-
добре екологичните, социалните и 
управленските рискове в планира-
нето и изпълнението на дейности 
в океана, и които са добри едно-
временно и за бизнеса, и за окол-
ната среда;

• инвестиции, чиито странични пол-
зи са подобреното състояние на 
океана;

• инвестиции, които са специално 
предназначени за подобряване 
състоянието на морето и екосис-
темите. 

това е една изцяло нова парадигма на 
инвестиране, която е „синя“ от самото 
начало. В опит да управляват увелича-
ващата се конкуренция и въздействи-
ето, което тя ще има върху морската 
екосистема, правителствата ще разви-
ват и задълбочават законите, регула-
циите, институциите и средствата за 
планиране, за да управляват своите 
ииЗ по интегриран начин. ако се пра-
ви правилно, това трябва да осигури 
на инвеститорите равнопоставеност, а 
повишената сигурност, прозрачност и 
стабилност трябва да насърчи нови ин-
вестиции. Същевременно признанието 
за лошото състояние на водите и свър-

Инвестиции в Синята икономика

заните рискове за бизнеса променят 
начина, по който водещите компании 
управляват морските си инвестиции. 
едно от измеренията е как утвърдени-
те индустрии преминават към практи-
ки, които са по-отговорни към околната 
среда. Вече се появяват доказателства 
как подобни мерки могат да доведат 
до по-дългосрочни бизнес и икономи-
чески ползи: по-доброто управление 
на рибните запаси води до по-висока 
производителност на риболовните сто-
панства, а адаптирането на корабите за 
по-чисто гориво – до по-добро управле-
ние на горивата. 

инвестиционни възможности се появя-
ват от прилагането на нови технологии 
за засилване на потенциала на океана 
като източник на ресурси. традицион-
но инвестициите са свързани с живи-
те възобновяеми ресурси на морето 
(рибата), както и с експлоатирането на 
„невъзобновяемите“ ресурси (минните 
индустрии за газ и петрол). големите 
индустрии като туризъм, развитие на 
крайбрежието, корабоплаване и прис-
танищна инфраструктура и услуги 
също разчитат на морето като среда 
на икономическите дейности. три въз-
никващи индустрии са показателни за 
новите възможности за инвестиции, 
които дава морето: в храни, минерали 
и енергийни ресурси.

морската аквакултура представлява 
около 37% от аквакултурата през 2012 
г. според FAO. До 2030 г. Световна-
та банка очаква тя да осигурява око-
ло 2/3 от глобалното потребление на 
риба (93 милиарда тона, за сравнение 
през 2008 г. е било 53 милиарда тона). 
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подобрената продуктивност на улова 
на дива риба, резултат от протичащи-
те реформи в управлението, предлага 
перспективна, макар и малка, възмож-
ност за удовлетворяване на търсенето. 
Засега тези инвестиции са ограничени 
до банките за развитие, нишовите ин-
веститори и иновативните финансисти 
– предизвикателството е тази възмож-
ност да се разгърне.

За посрещане на бъдещите нужди от 
минерални горива и правителствата, и 
частният сектор засилиха развитието 
на минната дейност на морското дъно. 
първият индустриален проект за мин-
на дейност на морското дъно се очак-
ва да започне през 2018 г. в близост до 
бреговете на папуа нова гвинея. лип-
сата на специализирана регулация и 
режим за прилагането й в ииЗ обаче, и 
потенциалът за поява на противоречи-
ви стандарти си остава риск за инвес-
титорите. 

посоката на развитие в изследовател-
ската и развойна дейност е към ал-
тернативна енергия, част от която е 
насочена към растящия сектор на въз-
обновяема морска енергия. Според 
международната енергийна агенция 
глобалният капацитет за производство 
на електричество се очаква да нарасне 
от 8 GW през 2014 на 29 GW през 2020 г. 
към момента морските ветрове пред-
ставляват само 2% от глобалния капа-
цитет за вятърна енергия на пазара, от 
който 90% е в еС. За смекчаване на ри-
ска за търговските инвеститори на този 
пазар вече се прилага иновативно ин-
вестиране с участието на банки за раз-
витие и агенции за експортни кредити, 
които да поемат първоначалния риск.
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необходимостта от по-добро съответ-
ствие между наличните умения и из-
искванията на пазара на труда е предмет 
на обсъждане от известно време. Фоку-
сът върху корабостроене за по-специа-
лизирани плавателни съдове, растежа 
на възобновяемата енергия от морето, 
развитието на иновативни предприятия 
в много области дават тласък на тър-
сенето на нови умения за работещите 
в морската икономика. инициативата 
„лидерство 2010“ за корабостроене от 
2013 г. подчертава необходимостта от 
взаимно признаване на квалификации, 
трансфер на компетентности между 
поколенията и убеждаване на младите 
хора, че индустрията има бъдеще. асо-
циацията, която наблюдава пазара на 
труда, потвърждава интензивното тър-
сене. Същото се отнася и за други сек-
тори: увеличаващата се автоматизация 
на пристанищата, нуждата от спазване 
на завишената екологична регулация 
за емисиите и отпадъците от корабите 
и възможностите за нови изследвания 
за превенция на заболявания в аква-
културата се нуждаят от нови умения. 
освен това морската индустрия посо-
чи, че са нужни не само високоспециа-
лизирани учени и инженери, но също 
и оксиженистии-електротехници за из-
граждане и поддържане на надеждни 
и сигурни плавателни съдове, водни и 
подводни съоръжения, а това изисква 
специфично обучение. аспектът ино-
вации и предприемачество е предмет 
на европейската рамкова програма за 
научни изследвания и иновации Хори-
зонт 2020 и на общностите за знания и 
иновации (оЗи). оЗи са партньорства, 
обединяващи хора от бизнеса, изсле-

дователските центрове и университе-
тите. те се занимават с развитието на 
иновативни продукти и услуги, старти-
рането на нови компании и обучение-
то на ново поколение предприемачи. 
няма оЗи, специално посветени на въ-
просите, свързани с морето. проучване 
от 2014 г. заявява, че част от дейност-
ите на съществуващите оЗи (в енерге-
тиката, информационните технологии 
и климата, например) имат отношение 
към Синия растеж.  

един от пилотните сектори за попълва-
не на пропуските в уменията ще бъде 
сектор морски технологии. първата 
стъпка е събиране на нови доказател-
ства за нуждите и потенциалното им 
въздействие върху растежа, иноваци-
ите и конкурентоспособността, и съз-
даването на платформа на еС, ръково-
дена от индустрията. Заинтересовани 
страни от различни сегменти и разно-
образни географски области на мор-
ските технологии, сред които морски 
клъстери, образователни институции и 
организации, социални партньори, ус-
луги за осигуряване на заетост, серти-
фициращи органи и правителствата ще 
отправят препоръки как образованието 
и обучението могат да отразят по-адек-
ватно новите тенденции и развития в 
сектора и да отговорят на текущите и 
нововъзникващите нужди на работода-
телите. покана за създаване на тако-
ва партньорство беше отправена през 
януари 2017 г. по програма еразъм+. 
предвижда се препоръките да бъдат 
изпълнявани на национално или ре-
гионално ниво с подкрепата на евро-
пейските структурни и инвестиционни 
фондове. 

Развитие на уменията
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междувременно инициативата на ко-
мисията „Сини кариери“ ще изгради 
нови платформи за сътрудничество 
между бизнеса, образованието и обу-
чението на местно, регионално или 
транснационално ниво за разработване 
на конкретни действия, чрез които да 
се преодолеят разликите в уменията,  
да се преодолее безработицата, да се 
засили привлекателността на „синята 
кариера“ и да се увеличат знанията за 
морето. Сините кариери се подпомагат 
от европейския фонд за морско дело и 
рибарство под формата на седем про-
екта във висшето образование и про-
фесионалното обучение. проектите 
ResponSEAble и SeaChange, финансира-
ни от Хоризонт 2020, целят повишаване 
на знанията за моретата в цяла европа. 

Морска сигурност

Сътрудничеството между европейски-
те власти, отговорни за различните 
видове контрол за засичане и реакция 
на незаконни и опасни дейности в мо-
рето е цел на европейската морска по-
литика от самото й начало през 2007 г. 
първоначално работата е основно об-
мен на информация. Въпреки че меж-
ду властите на различните държави в 
отделни случаи вече е имало налични 
комуникационни канали органите, от-
говорни за различните дейности (ри-
болов и товарни превози например), 
са използвали несъвместими системи, 
които пречат на продуктивното взаи-
модействие. работи се по обща среда 
за обмен на информация (оСои), чрез 
която информацията да тече безпре-
пятствено между различните власти, 
като се спазват правилата за защита на 
личните данни и търговска конфиден-
циалност. 

Стратегията за морска сигурност на еС, 
приета през юни 2014 г. и нейният план 
за действие, приет през декември на 
същата година, представляват кван-
тов скок в ангажимента на държавите 
членки. те включват сътрудничество в 
редица дейности, в това число наблю-
дение на водите извън европа. регио-
нални стратегии от рода на Стратегия 
на европейския съюз за гвинейския 
залив или Стратегическата рамка за 
африка на европейския съюз са при-
мери за инициативи на бъдещето. една 
от сериозните заплахи за сътрудни-
чеството е нуждата от по-тясно взаи-
модействие между цивилните власти 
(брегова охрана) и военните власти 
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(морския флот) за по-добро използва-
не на военните активи и информация 
за повишаване на ефективността. един 
военен дрон например, радарна стан-
ция или патрулен кораб често разпола-
гат с по-напреднали технологии, които 
могат да бъдат полезни и за цивилни 
цели. Да кажем, военните радари мо-
гат да открият обекти в морето от рода 
на изчезнали самолети или лодки, 
пренасящи мигранти, които цивилните 
трудно биха засекли. 

Друга значима стъпка е законодател-
ството за европейско сътрудничество в 
бреговата охрана, прието през септем-
ври 2016 г. като част от пакета „граници 
и брегова охрана“. тези мерки са съв-
местен мандат на три секторни агенции 
на еС – европейската агенция за контрол 
на рибарството (EFCA). европейската 
агенция за граничнa и бреговa охра-
на (Frontex) и европейската агенция по 
морска безопасност (EMSA) за предос-
тавяне на съвместни, интегрирани ус-
луги на националните власти по обмен 
на информация, информационни услу-
ги, управление на риска, изграждане 
на капацитет и обмен на многоцелеви 
капацитет. агенциите ще осигурят нов 
дронов капацитет за многоцелево на-
блюдение. Сътрудничеството между 
европейската агенция за контрол на 
рибарството и Frontex например дове-
де до рязко увеличение на разкритията 
на потенциална незаконна риболовна 
дейност в Средиземно море. през 2017 
г. за тези дейности ще бъдат отпуснати 
допълнителни ресурси.  

агенциите ще търсят и други области 
на сътрудничество с трети страни, като 
държавите от Средиземноморския ба-
сейн и други морета, където до момен-
та са изпълнявани отделни дейности 
за изграждане на капацитет. между-
временно се работи и за намиране на 
решения за общата среда за обмен 
на информация (оСои) по проекта 
‚EUCISE2020‘, който ще бъде завършен 
през 2018 г. 
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6. Моретата на евроПа

Балтийско, адриатическо и Йонийско 
море, Черно море, Средиземно море, 
Северно море и атлантическия океан 
са уникални морски региони. това оп-
равдава създаването на специализира-
ни стратегии от рода на „потенциал на 
атлантическия океан за възобновяема 
енергия“ и е насочено към слабости от 
рода на замърсяване на морските води 
в Балтийско или морска сигурност в 
Средиземно море. морските страте-
гии задават рамката за сътрудничество 
между европейския съюз, държавите 
членки и техните региони и, където е 
удачно, трети държави, разположени 
на морския басейн. 

Стратегиите включват общи предиз-
викателства, намират общи решения 
и оптимизират общите активи за це-
лия регион. традиционно една мор-
ска стратегия е организирана около 
възможностите на морската икономи-
ка: например сухопътен-морски транс-
порт, енергийна свързаност, опазване 
на морската среда и устойчив туризъм 
са все сектори, които почти сигурно 
създават работни места и засилват 
икономическия растеж. До момента 
морски стратегии са разработени за 
три макро района – атлантическия оке-
ан, Балтисйко море и адриатическо и 
Йонийско море. морските стратегии 
нямат собствени отделни фондове. из-
пълнението им изисква координирано 
използване на наличните механизми 
за финансиране. полагат се сериоз-
ни усилия средства от европейските 
структурни фондове и инвестиционния 
фонд да бъдат насочени към морско 
развитие. 

За адриатическо и Йонийско море на-
пример ще бъдат отпуснати над 5 мили-
арда евро чрез оперативните програми 
на държавите членки и с национални 
ресурси през периода 2014-2020 г. Дру-
ги източници са Хоризонт 2020, програ-
мите LIFE и COSME и европейския фонд 
за стратегически инвестиции (еФСи). 
Само програма Хоризонт 2020 е отде-
лила 140 милиона евро за изследова-
телска дейност и иновативни проекти 
за атлантическия океан от 2014 г. на-
сам. За Средиземноморския басейн тя 
предвижда 46 милиона евро през 2016-
17 г. за изследвания в областите аква-
култура, рибарство, наблюдение на за-
мърсяването и система за мониторинг. 
общата програма за изследователска 
и развойна дейност в Балтийско море 
BONUS е отпуснала 100 милиона евро 
от създаването си през 2010 г. до сега.
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В средата на 2014 г. комисията задей-
ства стратегия на еС за адриатическо и 
Йонийско море (EUSAIR), която се осно-
вава преимуществено на възможности-
те на морската икономика – Син растеж, 
сухопътен-морски транспорт, енергий-
на свързаност, опазване на морската 
среда и устойчив туристически сектор, 
които трябва да изиграят ключова роля 
за създаването на работни места и за-
силването на икономическия растеж в 
региона. До момента дейностите са за 
формиране на управленски структу-
ри и правила с включване на ключови 
участници. Бяха определени приори-
тетни области на действие, сред които 
морското пространствено планиране, 
развитие на морски магистрали и за-
силване на регионалното културно на-
следство. 

Адриатическо и Йонийско море

примери за проекти в адриатическо и 
Йонийско море:

• проектът Blue NET, финансиран 
от EMFF: укрепване на бизнес съ-
трудничеството и мрежите между 
морските клъстери в адриатиче-
ско, Йонийско и Черно море. той 
трябва да произведе обща мето-
дология за събиране на техноло-
гични характеристики и нужди от 
иновации във всеки морски клъс-
тер и развитие на транснационал-
ни клъстери. 

• проектът FAIMMAC, финансиран 
от EMFF: инициатива за екологич-
на аквакултура на италиански и 
хърватски изследователски цен-
трове и икономически оператори 
за стимулиране на устойчивото 
производство на плоски стриди. 
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• транс-адриатически тръбопро-
вод от гърция до италия, част от 
източния газов коридор – верига 
от проекти за докарване на при-
роден газ от каспийския басейн, 
Централна азия и Близкия изток 
и източно-средиземноморския ба-
сейн до европа. В допълнение към 
помощта на еиБ, тази мащабна ин-
вестиция ще бъде подпомогната и 
от механизма за свързване на ев-
ропа. 

• проектът BlueMED е с изследова-
телска ориентация и се изпълня-
ва от кипър, Хърватска, Франция, 
гърция, италия, малта, португа-
лия, Словения, испания и румъ-
ния.  инициативата BlueMED също 
е интегрирана в стратегията на еС.
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Декларациите на министрите на Съюза 
за Средиземноморието за синята ико-
номика (2015) и за околната среда и 
промените в климата (2014), макро-ре-
гионалната стратегия на еС за региона 
на адриатическо и Йонийско море и 
инициативата за устойчиво развитие на 
синя икономика в западното Средизем-
номорие осигуряват солидна основа и 
навременни възможности за бъдещи 
действия. те предвиждат резултати 
в регионалното морско управление, 
изследванията, иновациите и изграж-
дането на умения, а също и нуждата 
Средиземноморието да бъде включено 
в линиите на финансиране „Сини ка-
риери“, „Сини лаборатории“ и „Сини 
технологии“. Декларацията подкрепя 
също и идеята за създаване на годи-
шен форум за изграждане на синергии 
между текущите инициативи и генери-
ране на идеи за възможни бъдещи под-
ходи  без да се дублират вече действа-
щи инициативи и органи. 

Виртуалният център за знания, който 
е неразделна част от форума за синя 
икономика, играе ролята на „едно 
гише“ за обмен на информация за про-
екти, споделяне на знания и създава-
не на мрежи между заинтересованите 
страни и насърчаване на сътрудничест-
вото в региона. Синергии между реги-
оналните и националните инвестиции, 
и инвестициите от еС са в основата на 
подхода. Стратегическите изследвания 
на BlueMED помагат на европейската 
комисия за определянето на темите на 
Хоризонт 2020 и дневния ред на инова-
циите. 

поради политическите развития в ре-
гиона сигурността и безопасността се 
превърнаха в съществени предпостав-
ки за устойчивото развитие на синя 
икономика и за неговата стабилност. В 
няколко от партниращите си държави 
основите за морско развитие вече са 
поставени.

Средиземно море
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Черно море

от приемането на инициативата за си-
нергия на Черно море през 2007 г., ко-
мисията се стреми да увеличава зна-
нието за Черно море, да се застъпва за 
устойчивото му използване и да насър-
чава координацията между различните 
участници на национално ниво и на ни-
вото на морския басейн. като част от 
тези усилия са определени и областите 
на засилено сътрудничество в синята 
икономика и потенциалните морски 
клъстери. комисията обяви и покани 
за финансиране на проектни предло-
жения в подкрепа на публично-частно-
то партньорство. 

„арт рифове“ е пилотно публично-част-
но партньорство в целия Средиземно-
морски и Черноморски регион. про-
ектът цели насърчаване използването 
на изкуствени рифове като ефектив-
но достъпно средство за развитие на 
иновативен и устойчив крайбрежен и 
морски туризъм. рифовете дават въз-
можност за Син растеж с широк диапа-
зон от дейности от икономическа, со-
циална и екологична полза. проектът 
започва през август 2016 г. и е получил 
европейско финансиране в размер на 
167 500 евро. партниращите държави 
са испания, италия, Франция и Бълга-
рия. В подкрепа на практическите ус-
ловия за Син растеж, EMFF подпомага 
румъния и България за междусекторно 
пространствено планиране в морския 
басейн. освен това се подкрепя сътруд-
ничеството между изследователските 
институти за проверка на морските 
системи за проследяване и картогра-
фиране на морското дъно. 

годишен цикъл от конференции (Буку-
рещ 2014, София 2015, одеса 2016 г.) 
разпространи информацията за Синия 
растеж и възможностите за финан-
сиране. на тях бяха обменени добри 
практики и бяха споделени идеи меж-
ду участниците. Зароди се общност с 
интерес към морските дела, която вече 
редовно изразява интересите си. едно 
конкретно следствие е инициативата 
отдолу-нагоре в областта на морските 
изследвания, където водещи изследо-
ватели от института по океанология в 
България и геоекомар в румъния ра-
ботят за определяне на стратегически 
приоритети за развитие на морските 
изследвания. 

Въпреки сложната политическа обста-
новка в Черноморския регион, комиси-
ята потърси сътрудничество с държави 
извън еС. тя провежда двустранен ди-
алог по морските въпроси с турция и 
срещи с националните контактни точки 
на всички крайбрежни държави. Фоку-
сът е върху повишаване на осведоме-
ността за ползите от морската интегра-
ция и регионалното сътрудничество в 
области от общ интерес. този подход 
намалява първоначалния скептицизъм 
на някои държави и поставя основи-
те за по-нататъшно ангажиране на еС 
с морското развитие в региона. през 
2017 г. се очаква задействането на ме-
ханизъм за развитие на синята иконо-
мика на комисията.
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Специални инициативи

от самото начало диалогът и консулта-
циите в публичния, научния, бизнес и 
неправителствения морски сектори са 
основополагащ принцип на политиката 
за Син растеж. тя е колаборативна и 
основана на партньорство, а комиси-
ята предприема стъпки да я направи 
по-видима и разбираема за различни 
аудитории. на участниците се предла-
гат възможности да споделят експерти-
за, данни и знания. ето някои примери, 
илюстриращи обхвата на действията: 

• европейският морски ден е го-
дишна среща и пътуващо събитие 
за морската общност на европа за 
обмен в мрежа, обсъждане и пла-
ниране на общи действия в под-
крепа на морската политика и Си-
ния растеж. Създадено през 2008 
г., това събитие е станало неиз-
менна част от морския дневен ред 
на европа. пристанищните градо-
ве от цяла европа стават домакини 
на европейския морски ден. той 
редовно привлича повече от 1000 
участници, а рекордът е отбеляз-
ан през 2015 г. в пирея, гърция. За 
широката публика се организират 
дейности, които привличат хиляди 
посетители. интересната комбина-
ция от уъркшопове, водени от раз-
лични ангажирани страни, дебати, 
изложби и срещи за установяване 
на връзки постоянно се развива 
благодарение на обратната връз-
ка и на нови концепции/формати, 
които се въвеждат и изпробват – 
160 организации от европа и извън 
нея участват в европейската мре-
жа „наблюдение и данни за мор-

ската среда“. нейна основна цел 
е да отвори фрагментираните и 
скрити ресурси от морски данни и 
да ги направи достъпни за изсле-
дователите и частните и публични-
те организации, за да улесни ин-
вестициите чрез по-добър достъп 
до доказано качествени, стандар-
тизирани и хармонизирани мор-
ски данни, които са съвместими и 
няма ограничения за използването 
им. от 2013 г. до 2016 г. мрежата се 
преобразува от прототип в опера-
тивна услуга с пълно покритие на 
всички европейски морски басей-
ни с широк набор от параметри и 
продукти.

• през 2016 г. беше създаден Бизнес 
и научен форум за синята иконо-
мика. това е платформа за пред-
ставители на бизнеса, науката, 
финансите и политиката за обмен 
на знания и опит и за обсъждане 
на възможностите и бариерите, 
свързани с иновациите в синята 
икономика. той трябва да осигури 
дискусионен съвет за индустрията 
и възможност за участниците да 
предоставят съвети на комисията. 
през септември 2016 г. Срещата на 
високо равнище в Хамбург беше 
първо събиране на Форума. той 
беше домакин и на първото изда-
ние на бизнес наградите Синя ико-
номика, които показват истории на 
успеха и демонстрират как нови 
приложения от морските изслед-
вания могат да откриват работни 
места и да произвеждат растеж в 
морската икономика. Добавени са 
и наградите „жена на годината в 
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синята икономика“ и „изгряваща 
синя звезда на годината (до 35 го-
дини)“.

• европейският атлас на моретата 
беше стартиран като образовател-
но средство, представящо общото 
европейско морско наследство. 
той осигурява разнообразие от 
актуална информация за морета-
та и бреговете на европа, за чо-
вешките дейности и политиките на 
еС. информацията е представена 
под формата на карти и графики с 
факти и числа. освен това атласът 
е отговор на нуждите на полити-
ката и на заинтересованите страни 
от обмен на информация за аква-
културата и риболовните стопан-
ства. отзивите на потребителите 
са много положителни, а интере-
сът към него постоянно се уве-
личава. това е най-посещаваната 
страница от сайта за морско дело. 

• морският онлайн форум беше съз-
даден, за да подобри комуникаци-
ята между участниците. В него се 
представя за коментари възмож-
но най-голям обем информация, 
например резюмета от срещи на 
експертни групи и от проучвания. 
най-популярни са страниците за 
глобално пространствено плани-
ране. Включени са и изследвания 
за минна дейност на морското 
дъно, Син растеж, гъстота на кора-
боплаването и морски клъстери в 
Средиземно и Черно море. най-го-
лям брой коментари са получени 
по изследването за измерване на 
синята икономика. 

• консултативните съвети по рибар-
ство и аквалуктури могат да съз-
дадат нови възможности за мор-
ската икономика. консултативните 
съвети са организации, водени 
от заинтересованите страни, чия-
то цел е да предоставят съвети и 
мнения на комисията за информи-
ране на политиката на еС. 
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Какви са тенденциите

в корабостроенето

ниските цени на новите търговски кораби вследствие на свръх-капацитет 
във важни пазарни сегменти принуждават глобалните корабостроителници 
да насочат вниманието си към нови пазари и високотехнологични продукти 
с висока добавена стойност. В момента те се проектират и строят основно в 
европа. европейските корабостроители намаляват цените и преструктурират 
капацитета, като адаптират производствените програми и оптимизират ве-
ригата на доставките. от 2008 г. работната ръка, заета в сектора, намалява. 
това намаление, особено в германия, полша и испания, не се компенсира от 
лекото повишение във Великобритания. 

големи танкери и товарни кораби се строят в азия и, от гледна точка на то-
нажа, приносът на корабостроителниците в еС на глобалния пазар е много 
малък. от гледна точка на стойност обаче и особено в строителството на 
военноморски кораби европейската индустрия е глобален лидер. през 2016 
г. по стойност на новите поръчки тя отстъпва единствено на СаЩ. това отра-
зява фокуса й върху строителството на комплексни плавателни съдове, сред 
които са също и круизните кораби, фериботите, мега яхтите и драгиращите 
съдове. през 2015 г. от 32 круизни кораба по корпоративни поръчки, 30 са 
построени в европа, а две-трети от поръчките за строителство са били за 
военни кораби. 

индустрията за производство на морско оборудване също е глобално конку-
рентна и заема малко под 50% от глобалния пазар. много от азиатските съдо-
ве съдържат важни компоненти високотехнологично обордуване от двигате-
лите и навигационните съоръжения, произведени в европа. поддържането на 
този пазар обаче изисква постоянни иновации, защото корабостроителите се 
стремят да увеличават обхвата на частите, произведени в страните им, за да 
се добавя стойност за работните места.
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живи ресурси

Бъдещата заетост в риболова ще зависи от ефективната консервация 
на рибните запаси, от която е зависима индустрията и от разделяне-
то между едро- и дребно-мащабните риболовци. около половината от 
рибарите в еС са заети в дребно-мащабни риболовни стопанства, а 
продукцията им като стойност е около пет пъти по-малка от тази на 
едро-мащабния флот. при равни други условия измерители от рода на 
разпределени квоти, които благоприятстват дребно-мащабните рибо-
ловци, ще увеличат заетостта. индустрията аквакултура не е голяма и 
е доминирана от малки и средни предприятия и семеен бизнес. това 
прави събирането на данни от нея ненадеждно. Данните от изслед-
ването на работната сила, които са по-стабилни, разкриват тенден-
ция към намаляване, която подсказва увеличена производителност. В 
преработвателната индустрия за морски храни статистиката показва 
слабо свиване на работната сила. това е значим работодател на нацио-
нално ниво за балтийските държави.

в трансПорта 

Водният транспорт възлиза на 75% от външнотърговския обем на ев-
ропа и малко над 50% по стойност. около 30% на тон-километър товар 
вътрешно и между държавите членки на еС се осъществява по море. 
тези пропорции остават относително постоянни през последните 20 
години.

макар обема на търговията да достига ниска точка през 2009 г., за-
етостта все още не е достигнала нивата от преди кризата. инвести-
циите в автоматизация на логистиката ще увеличават конкурентоспо-
собността на морския транспорт спрямо другите форми на транспорт, 
особено на кратки разстояния, но няма перспективи за увеличаване 
на заетостта.
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крайбрежен туризъМ 

този вид туризъм се определя като туристите с поне една нощувка 
в община с брегова ивица или чиято територия в повече от 50% е в 
близост до брега. от 2012 г. приносът на този сектор за икономиката 
на еС е измерен от проучвания на туристите на местата за пребивава-
не и настаняване в крайбрежните общини. Числата сочат равномерен 
растеж на разходите, особено на посетителите от държави извън еС. 
очертава се тенденция към по-чести и кратки почивки, както показват 
завишените разходи за транспорт.

възобновяеМа енерГия

Броят на турбините, инсталирани в морето, нараства в абсолютни стой-
ности, но също и като пропорция от общия инсталиран брой турбини. 
работните места в тяхното производство, инсталиране, поддръжка и 
използване са се увеличили рязко.
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8. бълГария в контекста на синия растеж

Черно море е ключова източна порта 
на еС, кръстопът между европа, Цен-
трална азия и Близкия изток, важен 
транспортен и енергиен хъб, средото-
чие на различни култури и регион с по-
литическа, социална и икономическа 
фрагментация. България и румъния 
осигуряват достъп до Черно море и за-
това са основните двигатели на иници-
ативите, свързани с мпп в Черномор-
ския регион.

планът за управление на Черномор-
ския басейн за периода 2009-2015 г. 
определя мерки за защита от ерозия и 
абразия и обхваща следните сектори: 
пречистване на отпадни води; канали-
зация; селско стопанство; корабопла-
ване и пристанища; риболовни стопан-
ства и аквакултура. морската стратегия 
на република България (2016 г.) оценя-

ва текущото състояние на морските 
води), определя доброто състояние 
на околната среда и екологични цели 
в съответствие с 11 дескриптора. тя 
отчита засилващ се интерес към чер-
номорския регион като енергиен хъб 
и очертава бъдещата употреба на те-
риторията в областите корабоплаване, 
риболовни стопанства, селско стопан-
ство и производство на възобновяема 
енергия от морето.

морското планиране използва секто-
рен подход. някои общи мерки, които 
обхващат мпп са споменати в Страте-
гиите за развитие на крайбрежните 
области (Бургас, Варна и Добрич), в 
националния стратегически план за ак-
вакултура в България (2014-2020 г.) и в 
националната стратегия за регионално 
развитие (2012-2022 г.).
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1. черноморска платформа 
за индустриална симбиоза

проектът Симнет е насочен към теку-
щото състояние на производството, 
логистиката, туризма и енергетиката 
и съществуващите търговски мрежи 
в Черноморския басейн и динамиката 
на тези четири сектора в участващите 
държави. Черноморската платформа 
за индустриална симбиоза е основни-
ят компонент на този проект с пълно 
наименование „индустриална симби-
озна мрежа за екологична защита и 
устойчиво развитие в Черноморския 
басейн“. общата му цел е принос за на-
маляване до минимум на деградацията 
на околната среда и едновременно за-
силване на икономическото и социално 
развитие чрез въвеждане на система 
за индустриална симбиоза като инова-
тивен подход. това е нова система от 
полза едновременно за производители 
и потребители, която намалява въз-
действието върху околната среда. 

платформата предоставя възможност 
за комуникация и сътрудничество меж-
ду предприятията от черноморския ре-
гион. тя е основана на база данни, която 
създава мрежа и осигурява инструмен-
ти от рода на мрежи за въглеродно 
влияние и търговия, както и симбиозна 
стратегия за развитие на силни местни 
икономики и укрепване на социални-
те и културни взаимодействия между 
общностите на вземащите решения, 
производителите, търговците и потре-
бителите в България, турция, румъния 

и молдова. Всяко участващо предпри-
ятие може да използва инструментите 
безплатно за периода на проекта. 

Базата данни е свързана с GIS  за по-до-
бра визуализация и лесно използване 
на данни. има и връзка към калкулатор 
на въглеродни емисии и калкулатор за 
търговска оптимизация с пряк достъп. 

Чрез тази база проектът се стреми и да 
увеличи осведомеността за тези четири 
индустрии в държавите от Черномор-
ския регион и укрепване на връзките 
между изследователските органзиа-
ции, политиците и индустрията. 

Проектите, свързани с Морската стратегия в българия
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2. съчетаване на политика и 
наука в оценката на състоянието на 
морските екосистеми 

това е книга, която съдържа актуални 
научни открития от 2017 г. за изпълне-
нието на рамковата директива за ев-
ропейската морска стратегия и целта 
й за постигане на добро състояние на 
околната среда във всички европейски 
морета до 2020 г. изданието е посве-
тено на изискванията на рДемС по от-
ношение на изработването на индика-
тори, модели и методи за оценка на 
екологичното състояние в европейски-
те регионални морета, както и подобни 
подходи от други морета за целите на 
сравнението отчитането на напредъка 
от широка гледна точка. отчетена е 
нужда от допълнителни изследвания в 
областта на морското управление. 

книгата е сборник от научни статии, 
посветени на различни конкретни час-
ти на морската политика. Включени са 
следните теми:

• индикатори и рамки за демон-
страция на морското състояние в 
голям и малък, пространствен и 
времеви мащаб;

• иновативни методи за мониторинг 
на големи морски зони, времеви 
скали или елементи на екосисте-
ми;

• натиск от човешка дейност и въз-
действие на морските води и кон-
цептуалната база, която ги опре-
деля;

• оценка на състоянието и интегра-
цията на моретата в различни из-
мерения (пространствени и вре-
меви), различни компоненти на 
екосистемата и множествени ин-
дикатори;

• икономика и рентабилност на мер-
ките за мониторинг и управление, 
в това число услуги за екосистеми 
и ползи за обществото;

• иновативни методи за комуника-
ция и ефективни взаимодействия 
и сътрудничество между заинте-
ресованите страни.

научните открития са валидни за мно-
го европейски морета и могат да бъдат 
прехвърляни към други географски об-
ласти. 
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• разработване и визуализация на 
различни варианти на дневния 
ред, препоръки и решения за про-
блемите на областта.

изследването анализира природната 
среда (стойности, дълбочина на мо-
рето, соленост на водата, плажове, 
климат, културно наследство) и еко-
логичните условия (биоразнообразие, 
природни защитени зони и мочурища, 
замърсяване на морската вода, риск 
от ерозия и опасност от наводнения), 
градското развитие и нарастването на 
населението, съществуващите ико-
номически дейности (крайбрежен и 
морски туризъм, риболов и аквакул-
тура, морски транспорт, пристанища и 
корабоплаване, петролна индустрия, 
производство на сол, отбрана и т.н.), 
потенциални интереси и използване 
на сушата/морето в района на Бургас, 
както и приложимата национална и еС 
регулация. 

казусът Бургас проследява взаимо-
действията суша-вода със специал-
но внимание към биоразнообразието, 
проучва въздействието на инфраструк-
турата на сушата върху мочурищата и 
морските пространства, изяснява вза-
имодействията, конфликтите и въз-
действията между сектори и интереси. 
изработена е матрица, показваща кон-
фликтите и синергиите между различ-
ните употреби на сушата и в морето. 

3. казус бургас: взаимодействие 
суша-море 

Бургас е едно от най-важните приста-
нища на Черно море с важна инфра-
структура за икономическа дейност. 
Бургас е водещ център на петролната 
индустрия и през последните години 
отбеляза интензивно развитие. около 
града са разположени защитени при-
родни зони (по натура 2000) и мочури-
ща, влажни зони по конвенцията рам-
сар като атанасовското езеро и езерото 
мандра-пода. 

интензивността на крайбрежните и 
морските дейности постоянно се уве-
личава и се предприемат или плани-
рат нови, като често това влиза в кон-
фликт с други дейности или с целите 
на опазването на околната среда. Зато-
ва казусът изследва взаимодействието 
между суша и море и нуждите от прос-
транствено морско планиране, целящо:

• проследяването му със специален 
фокус върху биоразнообразието;

• идентифициране на въздействие-
то на инфраструктурата на суша-
та върху мочурищата и морското 
пространство;

• разкриване на взаимодействия-
та, конфликтите и въздействията 
между употребите, секторите и 
интересите – сухоземни и морски;

• идентифициране на ключови за-
интересовани страни и включва-
нето им в процеса на определяне 
на настоящи и бъдещи тенденции, 
секторни приоритети и интереси;
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Взаимодействията без конфликти и със 
съвместимост между дейностите на 
сушата и в морето и околната среда са 
кодирани в зелено. Слабите конфликти 
между употреба на сушата и в морето и 
крайбрежната и морската среда са обо-
значени в жълто. там, където има голя-
ма вероятност да възникнат конфликти 
в употребите и средата е отбелязано в 
червено. празните кутийки означават, 
че не са установени взаимодействия. 

В изследвания район на Бургас са от-
крити 16 различни вида употреба на 
сушата и 22 вида в морето. Взаимо-
действията без никакви конфликти са 
44; възможно е възникване на слаби 
конфликти в 100 комбинации; иденти-
фицирани са 16 конфликти и 192 об-
ласти без взаимодействия. 

В голяма част от района е установена 
множествена употреба, основно за во-
енни тренировки, риболов, гмуркане, 
корабоплаване и навигация, яхти и мо-
торни лодки. 
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9. руМъния в контекста на синия растеж

правителството на румъния прида-
ва голямо значение на интегрираната 
система за управление на крайбрежни-
те зони. това се прави не само в отго-
вор на изискванията на еС, но и поради 
голямата икономическа значимост на 
крайбрежната зона за националната 
икономика и за овладяване на запла-
хите, на които е изложена. основните 
предизвикателства пред развитието й 
са следствие на фактори като неустой-
чиво използване на крайбрежните ре-
сурси, увеличаващото се население на 
крайбрежието и промените в климата. 
те предизвикват ерозия, замърсяване 
в резултат на селскостопанска дейност 
и използване на торове и пестициди 
и индустриални отпадъци и общински 
отпадни води, намаляване на рибните 
запаси и проблеми с пространственото 
планиране на земята заради противо-
речиви интереси от страна на градско-
то развитие, бизнеса и туристическата 
индустрия. 

В партньорство с 16 институции от дър-
жави от регионите на Балтийско, адри-
атическо и Черно море румъния изпъл-
ни проект за ефективно, интегрирано 
пространствено планиране в крайбреж-
ните и морските зони с акцент върху 
инструментите за пространствено пла-
ниране. С помощта на GIS бяха изра-
ботени тематични сухопътни и морски 
карти за планиране и бяха анализира-
ни съществуващите пропуски.  

изпълнява се и интегрирана програма 
за мониторинг на крайбрежни8те ру-
мънски води, управлявана от минис-
терство на околната среда и горите. тя 
включва наблюдение на замърсяване-

то и оценка на физически, химически, 
биологични и бактериологични инди-
катори; оценка на обема на замърсите-
лите, изхвърлян в морските води от из-
точници на сушата, включително река 
Дунав; наблюдение на биологичното 
разнообразие, в това число морските 
делфини; състояние на живите морски 
ресурси и на зоните, определени за от-
глеждане на черупчести; наблюдение 
на качеството на водите за къпане и 
плажовете. програмата защитава хаби-
татите от критично значение, човешко-
то здраве, определя базовите причини 
за влошаване на екосистемите и реше-
ния за тяхната рехабилитация, оценява 
тенденциите в развитието и рисковете 
за околната среда и се стреми да пови-
шава знанията за състоянието на мор-
ските води. 
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Проектите, свързани с Морската стратегия в румъния

1. инструментариум за адаптира-
не на морската политика 

инструментариумът за адаптиране на 
морската политика е разработен в по-
мощ на доброто състояние на околна-
та среда на крайбрежните и морските 
екосистеми в Средиземноморския и 
Черноморския басейн. той е част от 
проекта перСеЙ. Всяка стъпка от ци-
кличния модел представлява набор от 
дейности, придружени от информация 
и ресурси, които съветват как да бъдат 
изпълнявани. 

предвидени са следните етапи:

• подготвителен: първоначални-
ят етап от цикъла на политиката 
осигурява необходимата базова 
информация за определяне на те-
кущото състояние, в това число: 
(1) екологични, икономически и 
социални анализи; (2) анализ на 
съществуващите институционал-
ни, политически и правни рамки в 
морските дела. информацията се 
използва за определяне на целите 
на политиката и на потенциални 
рискове. 

• поставяне на основа на полити-
ката: на този етап се определят 
възможни решения за справяне 
с идентифицираните проблеми. 
Включват се всички заинтересо-
вани страни, за да се генерира 
разнообразие от идеи и да се за-
сили легитимността на процеса на 
определяне на политиката. опре-
делят се мерки, оценяват се нови 
методи и се подреждат приоритет-
но и се привличат експерти. 

• проверка на политиката: на този 
етап се конфигурират съгласувани 
политики с помощта на идентифи-
цираните алтернативни мерки и 
въз основа на резултатите от оцен-
ката на риска. той включва мерки 
за правене на прогнози и опреде-
ляне на индикатори за измерване 
на напредъка спрямо определе-
ните цели. при необходимост по-
литиката се адаптира. анализите 
са перспективни, за да могат при 
нужда да бъдат въведени нови 
мерки.
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• изпълнение на политиката: на 
този етап политиката се превръща 
в план за действие и в центъра му 
стои управлението. ефективност-
та на дейностите зависи до голяма 
степен от качеството на резултати-
те от предишните стъпки на цикъ-
ла на политиката и от външни фак-
тори, които не винаги подлежат на 
контрол. 

• оценяване и адаптиране на поли-
тиката: това е последният етап от 
цикъла на политиката, който се 
приема и за връзка към потенциа-
лен нов цикъл. той се използва 
за оценка и за измерване на раз-
ликата между доброто състояние 
на околната среда и постигнатото 
състояние. процедурата трябва да 
се адаптира и към нововъзниква-
щи проблеми. трябва да се напра-
ви и анализ на други параметри 
от рода на социално-икономиче-
ско въздействие, разходи, ползи и 
устойчивост, а също и странични 
ефекти и общностите, които поли-
тиката засяга.

PERSEUS Tools Problem Indentification Tools

Policy Design ToolsAdaptive Policies: 
Tools and Strategies

General Project Management  
and Monitoring Tools

Policy Strengthening Tools
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Подходът „папийонка“

подходът „папийонка“ произхожда от 
оценката на риска. той се пренася в 
морската стратегия за оценка на съ-
ществуващите законодателство и по-
литика (за разкриване на пропуски и 
дублирания) и за изработване на сце-
нарии за постигане на целите на Синия 
растеж. 

методът за оценка на риска „папийон-
ка“ е първоначално въведен за петрол-
ната и газова индустрия, но проектът 
BALTSPACE го адаптира за анализ на по-
литиките и мерките за управление на 
околната среда в контекста на морско-
то пространствено планиране. В този 

контекст той се използва за анализ на 
вариантите за пространствено и вре-
мево управление за предотвратяване 
на въздействия, социално-икономиче-
ски последствия или законодателни 
последствия. 

първата стъпка в процеса е определя-
не на източници на риск, свързани с 
дейностите в дадена област на упра-
вление. След това се идентифици-
рат причини, отразяващи дейностите, 
които могат да предизвикат нежелани 
събития и последици от тях.  В тази 
връзка се предлагат превантивни и 
смекчаващи мерки.

очакваните резултати от анализа „папи-
йонка“ се основава на горната диаграма и 
придружаващата я документация, резулта-
тите от оценката на риска и ефективността 
на управленските мерки.
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3. консервация и опазване на 
черно море чрез нови зМз 

консервацията и опазването на Черно 
море чрез създаване на Защитени мор-
ски зони (ЗмЗ) е част от проекта MISIS 
– поДоБрениЯ В интегрираната СиС-
тема За мониторинг ан Черно море. 
Целта е опазване и възстановяване на 
качеството и устойчивостта на средата 
на Черно море и въвеждане на нацио-
нална интегрирана програма за мони-
торинг, съобразена със стандартите на 
рамковата директива. 

Държавите, участващи в този проект, 
имат дългогодишна традиция в облас-
тта на защитените зони. тази екологич-
на дейност започва в началото на ми-
налия век за екосистемите на сушата. 
Държавите притежават специализира-
но законодателство, но напредъка им в 
определянето на защитени крайбреж-
ни и морски зони не е еднакъв. освен 
това плановете за действие за биораз-
нообразието не са конкретно за Черно 
море и няма национални Червени кни-
ги, а регионалната не е актуализирана 
от 1998 г. 
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критериите за ЗмЗ се основават на съ-
ответните национални и международни 
закони. За участващите румъния, Бъл-
гария и турция са определени следни-
те екологични критерии:

• Уникалност или рядко срещани;

• представителност;

• жизнеспособност/постоянно на-
личие;

• разнообразие;

• Зависимост;

• критични хабитати;

• Уязвимост;

• изключително морски пейзажи и 
не-жива природа

• Свързаност

• научни и образователни критерии.

и трите държави са определили защи-
тени зони в морската част със сходни 
категории за защита, като това е напра-
вено основно по натура 2000 в Бълга-
рия и румъния и по мрежата емералд и 

конвенцията рамСар в турция. Бълга-
рия вече има 15 морски защитени зони, 
като 6 са в процес на разширяване и 
се разработват предложения за 3 нови 
зони. румъния има 2 морски защитени 
зони, най-голямата от които е морската 
част от биосферата на Делтата на река 
Дунав, за която има и план за уравне-
ние, 8 зони по Директивата за хабита-
тите и една по Директивата за птиците. 
турция предложи 6 зони по рамСар по 
брега на Черно море.  

проектът на регионален план за 
действие за биоразнообразието съдър-
жа определяне на трансгранични за-
щитени зони (тЗЗ), каквито няма към 
момента за Черно море. За целта са 
нужни двустранни планове за управле-
ние с разпределени отговорности меж-
ду съседните държави. 
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заключение

За много хора и със сигурност за ев-
ропейците моретата и океана са новата 
икономическа граница. те олицетво-
ряват обещание за огромни ресурси и 
растеж, работни места и иновации. ед-
новременно с това все повече се при-
знава, че са неизбежни за решаване на 
много от глобалните предизвикател-
ства, пред които е изправена планета-
та. реализирането на техния потенциал 
обаче изисква отговорни и устойчиви 
подходи към икономическите дейнос-
ти.

В перспектива 2030 година много от 
индустриите, основани на моретата и 
океана, имат потенциала да надминат 
растежа на глобалната икономика като 
цяло както от гледна точка на добаве-
на стойност, така и на работни места. 
прогнозите посказват, че в периода 
2010 – 2030 г. при „обичаен“ сцена-
рий морската икономика може да уд-
вои приноса си в глобален план и да 
достигне 3 трилиона щатски долара. 
особено интензивен растеж се очак-
ва в морската аквакултура, вятърната 
енергия от открито море, обработка на 
риба и корабостроене и кораборемонт-
ни дейности. Също така се очаква в тях 
да бъдат заети около 40 милиона души.
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