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предназначени за питейно-битово водоснабдяване (Обн. ДВ. бр.63 от 28 юни 2002г.) 

 101.Директива 2003/105/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2003 

изменяща Директива на Съвета 96/82/EC за контрол на големите аварии с опасни вещества 

 102.Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях. (Обн. ДВ. бр.39 от 12 май 2006г.) 

 103.Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и катастрофи (Обн. ДВ. бр.13 от 3 февруари 1998г.,, последно 

изм. ДВ. бр.48 от 13 юни 2006г.) 

 104.Директива 85/337/ЕЕС, допълнена и изменена с Директива 97/11/ЕС, за оценката за 

въздействието върху околната среда от определени частни и обществени проекти 

 105.Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (ДВ, бр. 25/ 2003г., последно изм. ДВ. бр.80 от 9 октомври 2009г.) 
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 106.Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони   (приета с ПМС № 120 от 31.08.2007г., обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.) 

 107.Заповед №РД 09-429/11.07.2008г. (обн., ДВ, бр.84 от 26.09.2008г.) за одобряване на 

Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

 108.Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане, отменяща 

Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане 

 109.Наредба №11 от 25.02.2002г. за качеството на водите за къпане (Обн. ДВ. бр.25 от 8 

март 2002г., изм. ДВ. бр.53 от 10 юни 2008г.) 

 110.Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 – 2/2009г. на МОСВ 

 111.Областни стратегии на областите, попадащи в Басейнова дирекция за управление на 

водите в Дунавски район 

 112.Общински планове и програми на общините, попадащи в Басейнова дирекция за 

управление на водите в Дунавски район 

 113.Национална стратегическа референтна рамка на Република България за програмен 

период 2007–2013г. 

 114.Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013г. 

 115.Национален стратегически план за развитие на селските райони 

 116.Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 

 117.Национален стратегически план "Рибарство и аквакултури" 2007-2013г. 

 118.Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република 

България и оперативен план за изпълнение за периода 2006-2015г. 

 119.Национална стратегия за регионално развитие  на Република България за периода 2005-

2015г. 

 120.Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор 2004- 2015г. 

 121.Стратегия за развитието на геопроучвателната дейност и опазване на земните недра в 

Република България до 2010г. 

 122.Национална стратегия за околна среда и план за действие 2005-2014г. 

 123.Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие 

 124.Национална здравна стратегия 2008 – 2013 

 125.Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-

2013г. 

 126.Националната агро-екологична програма на България 2007-2013г. 

 127.Стратегия за изграждане на екологична мрежа НАТУРА 2000 в Република България 

 128.Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република 

България 

 129.Проект “Разработване на Планове за управление на речните басейни”, Приоритетна ос 1 

на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”, тема №11 "Екологична оценка и SWOT 

анализ" 

 130.Национална програма за изграждане на пречиствателни станции за питейни води и 

водоснабдителни обекти 

 131.Национални програми за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и за 

канализационни системи на населените места 

 132.Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към 

засушаване 

 133.Национална програма за управление на дейностите по отпадъците през периода 

2009-2013г. 

 134.Стратегия по околна среда за целите на ИСПА 

 135.Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010г. 

 136.Втори национален план за действие по изменение на климата 2005 – 2008г. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/Naredba%20OS1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/Naredba%20OS1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/Naredba%20OS1.doc


                   [Type the document title] 

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  7 
 

                                                      

                                      ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               
                                                                 

 

Използвана 
литература 

 

 137.Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2007 - 

2013г. 

 138.Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с 

опустиняването в България 2007-2013г. 

 139.Оперативна програма “Рибарство и аквакултури” 2007 - 2013г. 

 140.Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013г. 

 141.Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013г. 

 142.Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. 

 143.Оперативна програма „Развитие на конкурентно-способността на българската 

икономика” 2007-2013г. 

 144.Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г. 

 145.Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. 

 146.Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013г. 

 147.Оперативна програма България Румъния 2007 – 2013г. 

 148.Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007-2013г. 

 149.Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2007-2013г. 

 150.Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране 2007-2013г. 

 151.Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007-2013г. 

 152.ОСП на РДВ Указания №1 Участието на обществеността 

 153.ОСП на РДВ Указания №2 Идентифициране на водните обекти 

 154.ОСП на РДВ Указания №3 Анализ на натиска и въздействията 

 155.ОСП на РДВ Указания №4 Идентификация и обозначаване на силно модифицирани и 

изкуствени водни обекти 

 156.ОСП на РДВ Указания №11 Процес на планиране 

157.Основни документи, разработки и резултати, представени от Обединение 

„Икономически анализи 2000/60” от изпълнението на обществена поръчка с предмет 

„Актуализация на икономическия анализ на водоползването” по проект „Разработване на 

планове за управление на речните басейни”, финансиран по Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013” 

158.Ръководство “Икономика и околната среда – Предизвикателство при изпълнението на 

Рамковата директива за водите”, изготвено от Работната група WATECO  

159.Данни от Националния статистически институт от 2003 до 2007 г. 

160. Ръководство № 8 за публично участие във връзка с Рамковата директива за водите 

161. Финален доклад “Консултации със заинтересованите страни за изготвяне на ПУРБ”, 

проект „Разработване на ПУРБ” към ОПОС 2007 – 2013 г. Изпълнител: Консорциум Денкщат Кий 

Експертс. 

162.Социологическо проучване, касаещо управлението на водите в четирите района на 

басейново управление – проект „Разработване на ПУРБ” към ОПОС 2007 – 2013 г. Изпълнител: 

Консорциум Денкщат Кий Експертс. 

 

 

 


